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فرار از زندان و رھايی از مرگ، 
 حق مسلم زندانيان است

 
گسترش عمومی ويروس کرونا در ايران، 
وحشت از شيوع فراگير آن در زندان ھای 
جمھوری اس3می و خطر مرگ و مير ناشی از 
ابت3ی جمعی زندانيان به اين ويروس کشنده، 
شرايط سخت و مرگباری را برای ده ھا ھزار 
زندانی محبوس در زندان ھای ايران رقم زده 

 ٢۴٠جمھوری اس3می با داشتن نزديک به .  است
ھزار زندانی محبوس در زندان ھای ناامن ھمراه 
با شکنجه گاه ھای مخوف، يکی از خشن ترين، 
بی رحم ترين و مرتجع ترين نظام ھای موجود 

در چنين .  در تاريخ معاصر ايران و جھان است
شرايطی از سرکوب ھای خونين در زندان ھای 
ايران، شيوع ويروس کرونا نيز مزيد بر علت 
شده تا وضعيت ناامن زندان ھای جمھوری 
اس3می از آنچه تا کنون بوده اند، مرگبارتر 

 . شوند
با شيوع ويروس کرونا در ايران، اگرچه بر 
اساس حرف و ادعای دستگاه قضايی جمھوری 

 ھزار نفر از ١٠٠اس3می، تاکنون حدود 
زندانيان بطور موقت و به صورت گزينشی آزاد 

 ھزار زندانی ١٠٠شده اند، اما ھنوز بيش از 
ديگر در زندان ھای مخوف جمھوری اس3می 

زندانيانی که ع3وه بر شرايط .  بسر می برند
ناامن زندان ھای ايران، اکنون با کابوس مرگ و 
مير ناشی از ويروس کرونا نيز دست به 

 .گريبانند
عدم مرخصی و عدم آزادی موقت بيش از نيمی 
از زندانيان که طی دو ماه گذشته به طور جدی با 
خطر ابت3 به ويروس کرونا مواجه اند، زندانيان 
را به اعتراض و شورش در زندان  وا داشته 

شورش برای زنده ماندن، شورش برای .  است
رھايی از مرگ، شورش عليه زندان و شکنجه و 
سرکوب، شورش عليه مسئوXن زندان و نظام 
جمھوری اس3می که آنان را در مقابله با ويروس 
کرونا بدون کمترين امکانات درمانی و بھداشتی 

 . به حال خود رھا کرده اند

شيوع ويروس کرونا اھميت سيستم درمانی و بھداشتی را به ھمگان نشان داد، نشان داد که در اثر 
ای به نام سيستم درمانی و بھداشتی در  ھای جمھوری اس3می و طبقه حاکم بر ايران تنھا ويرانه سياست

ايران باقی مانده است، نشان داد که پرستاران چه نقش مھمی در سيستم بھداشت و درمان دارند، 
ھا با تبعيضات بسياری روبرو بودند و با شيوع ويروس کرونا قربانی  پرستارانی که در طول اين سال

ھای جمھوری اس3می به خون پرستاران و ديگر  در اين ترديدی نيست که دست.  بزرگ آن شدند
 .کادرھای سيستم درمانی که در اثر کرونا جان باختند آغشته است

 نفر از کادر بھداشتی و درمانی ايران بر ۴٣ی سخنگوی وزارت بھداشت تنھا تا ششم فروردين،  گفته به
 روز ١٢از آن تاريخ که ھم اکنون .  ھا پرستار بودند اثر ابت3 به کرونا جان باخته بودند که اکثريت آن

گذشته، ھيچ آمار رسمی ديگری از سوی مقامات وزارت بھداشت ارائه نشده، اما يک چيز آشکار است و 
آن اين که تعداد پرستاران و ديگر کادرھای درمانی جان باخته در ايران بر اثر ويروس کرونا با ديگر 

کشتار وحشيانه 
 زندانيان بی دفاع 

ھای اھواز را  در زندان
 کنيم محکوم می

  ۶درصفحه 
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨۶۴شماره    ٩٩  فروردين ١٨ –سال  چھل و دوم 

 کار درود بر پرستار، مرگ بر ستم

 ، رکود و تورم "جھش توليد"به جای 
 در ابعادی بی سابقه رخ خواھد داد

 
يکی از عواقب بيماری کرونا در سراسر جھان تشديد بحران اقتصادی و در نتيجه رکود در بخش بزرگی 

تر شدن شرايط مادی و معيشتی کارگران و  ھای توليدی و خدماتی، بيکاری گسترده و وخيم از فعاليت
شود در  ای که از اين بابت به کارگران وارد می با اين ھمه، لطمه.  زحمتکشان در مقياسی جھانی است
داری، کارگرانی که در پی  تر سرمايه دراغلب کشورھای پيشرفته.  تمام کشورھای جھان يکسان نيست

. کنند  درصد دستمزد خود را دريافت می٨٠ تا ٧٠اند، فع3ً  کرونا و بحران اقتصادی، بيکار شده
ھای اجتماعی، در ھمان  کنند، يا کمک بيکاری استفاده می اند، يا از بيمه کارگرانی ھم که از قبل بيکار بوده

 ميليون تومان در ھر ٢٠کردند، معادل ارزش کنونی پول ايران، مبلغی حدود  حدی که قب3ً دريافت می
 .  کند، درھمين حدود است حداقل مبلغی ھم که يک بازنشسته دريافت می. ماه

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

  معلق ماندن حداقل دستمزد تا کی؟

 

 ويروسی که چھره جھان را تغيير داد
 

ھا را تاکنون گرفته است و   نه تنھا جان بسياری از انسان١٩اپيدمی اخير ناشی از شيوع ويروس کوويد 
داری را  بحران س3متی در سراسر جھان پديد آورده است، بلکه تمامی تناقضات ذاتی سيستم سرمايه

 .آشکارتر کرده است
از جنبه اقتصادی کافی است گفته شود، تمام عوامل يک رکود اقتصادی جھانی جديد، پيش از شيوع 
ويروس وجود داشت، اين ويروس تنھا کاتاليزوری بود که به آن شتاب بخشيد و در مدت کوتاھی ھمه 

 .*کشورھای جھان را به اين گرداب کشاند
ھای  داری که پيش از اين بر طبل پيشبرد سياست ھای سرمايه در رويارويی با وضعيت کنونی، دولت

ھای  بسته"کوبيدند، به  يک باره به تکاپو افتادند تا  ھای رياضت اقتصادی می نئوليبرالی و برنامه
ھای بدون بھره يا با  وام"، "ھای مالی ب3عوض اعطای کمک"، "ھای دولتی تضمين"، "اقتصادی حمايتی

" بازار آزاد"ھا از ھم اکنون به مداخله در روند  در برخی از کشورھا دولت.  را ارائه کنند"  بھره کم
رود، اين مداخ3ت افزايش  اند و با توجه به پيامدھای اقتصادی شيوع اين بيماری، انتظار می پرداخته

 ۵ .يابند

١٠درصفحه  



 ٢ ٨۶۴ شماره  ٩٩  فروردين ١٨    ٢

١از صفحه   

 فرار از زندان و رھايی از مرگ، حق مسلم زندانيان است

۵درصفحه   

گذرد،  طی دو ھفته ای  که از ابتدای سال نو می
به دليل شرايط مرگباری که زندانيان با آن مواجه 
ھستند، اغلب زندان ھای جمھوری اس3می، از 

آباد، اليگودرز، تبريز، سقز،  جمله پارسيلون خرم
آباد  ھمدان، مھاباد، اروميه، تھران بزرگ، عادل

شيراز، سپيدار و زندان شيبان اھواز، دست به 
شورش برای زنده .   اند اعتراض و شورش زده

ماندن، شورش برای رھايی، شورش برای در 
امان ماندن از ابت3 و مرگ ناشی از ويروس 

شورش ھايی که ع3وه بر کشته و زخمی .  کرونا
شدن تعدادی از زندانيان، بعضا با فرار و رھايی 

 .  ده ھا تن از آنان نيز ھمراه بوده است
اولين شورش از سری شورش ھای زنجيره ای، 

 اسفند در زندان پارسيلون خرم ٢٩روز پنجشنبه 
 زندانی از زندان پارسيلون ٢٣تعداد .  آباد رخ داد

در اين فرار جمعی، يک .  اقدام به فرار کردند
زندانی با تير اندازی ماموران کشته و يک 

دو روز بعد، خبر .  زندانی ديگر ھم مجروح شد
شورش و درگيری در زندان اليگودرز لرستان 

 ٧چند روز بعد، پنج شنبه .  خبر ساز شد
فروردين، شورش زندانيان در زندان مرکزی 
تبريز در رسانه ھا و شبکه ھای اجتماعی بازتاب 

 . يافت
بر اساس گزارش ھای منتشره در خبرگزاری 
ھرانا، در شورش زندان تبريز که در اعتراض 
به وضعيت ناايمنی زندان و آزاد نکردن زندانيان 
در شرايط شيوع ويروس کرونا صورت گرفت، 
زندانيان شورشی موفق به خلع س3ح زندانبانان 
از جمله افسر نگھبان شده و پس از آن با 

برخی .  نيروھای گارد ضد شورش درگير شدند
گزارش ھا نيز حاکی از آن است که در جريان 

 زندان ٩ و ٧اين درگيری ھا که در بندھای 
مرکزی تبريز رخ داد، تعدادی از زندانيان موفق 
. به فرار و تعدادی ھم کشته يا زخمی شدند

شماری از زندانيان زخمی نيز تحت تدابير شديد 
امنيتی به بيمارستان ھای ارتش و نيروی 

ع3وه بر گزارشات .  انتظامی تبريز منتقل شده اند
منتشر شده، خبرنگار خبرگزاری فارس در تبريز 

"نيز نوشته است  ٧پنجشنبه (ظھر امروز: 
تعدادی از زندانيان با اعتراض به عدم )  فروردين

اعطای مرخصی، با آتش زدن پتوھای شان به 
اعتراض خود ادامه دادند که اين امر منجر به 

 ".ورود نيروھای امنيتی زندان شد
 ٨در ادامه شورش ھای زنجيره ای، روز جمعه 

فروردين، خبر شورش و فرار ده ھا تن از 
. زندانيان در زندان سقز بازتاب رسانه ای يافت

با انتشار عمومی اين خبر، محمد جباری، 
دادستان عمومی و انق3ب کردستان در گفتگو با 
خبرنگاران رسانه ھا در استان کردستان اع3م 

"کرد  زندانی در زندان شھر سقز ٧٠حدود : 
در ".  شامگاه جمعه از اين زندان متواری شده اند

 زندان فشافويه تھران ١ھمين روز، زندانيان تيپ 
بزرگ نيز شورش کردند و در اقدامی جمعی با 

شورش و . ماموران سرکوبگر زندان درگير شدند
اعتراض زندانيان فشافويه نيز به دليل شيوع 
کرونا و فوت تعدادی از زندانيان و ابت3ی تعداد 

در پی .  ديگری از آنان به اين ويروس کشنده بود

شورش زندانيان در زندان فشافويه، ابتدا 
 بندھا حمله کردند،  نيروھای گارد و يگان ويژه به

بھانه بازرسی، کليه وسايل زندانيان را  سپس به 
بيرون ريختند و پس از آن، تمامی تماس ھای 

 . ھايشان نيز قطع گرديد زندانيان با خانواده
 فروردين، يک روز بعد از شورش ٩روز شنبه 

در زندان فشافويه، خبر اعتراض و اعتصاب 
 زندانی در زندان مرکزی ٢٠٠غذای بيش از 

زندانيان اين زندان، در .  اُروميه خبرساز شد
اعتراض به مرگ يک زندانی بر اثر ويروس 
کرونا و بی توجھی مسئوXن زندان نسبت به 
آزادی موقت زندانيان دست به اعتصاب عذا 

در بعد از ظھرھمين روز، زندانيان زندان .  زدند
الوند ھمدان نيز در اعتراض به عدم آزادی موقت 
و خطر مواجھه با ويروس کرونا دست به 
شورش زدند و تعدادی از آنان موفق به فرار از 

در جريان شورش و درگيری، .  زندان شدند
پاسداران و ماموران رژيم به سوی زندانيان آتش 

 . گشودند و قسمت ھايی از زندان آتش گرفت
پس از شورش در زندان ھمدان نوبت به مھاباد 

 فروردين، زندانيان ٩در شامگاه شنبه .  رسيد
زندان مھاباد دست به شورش زدند و ده ھا تن از 

شورش در زندان .  زندانيان موفق به فرار شدند
مھاباد نيز به درگيری با ماموران رژيم کشيده شد 

شب صدای شليک گلوله در  و تا نيمه ھای 
 . رسيد اطراف زندان به گوش می

شورش بعدی، شورش در زندان عادل آباد شيراز 
 فروردين به وقوع ١٠بود که شامگاه يکشنبه 

شورشی که با يورش ھمه جانبه .  پيوست
. ماموران آدمکش رژيم به شدت سرکوب شد

يورش وحشيانه نيروھای امنيتی جمھوری 
اس3می به زندانيان معترض در زندان عادل آباد 
شيراز و محاصره زندان و خيابان ھای اطراف 
آن، آنچنان شديد و دامنه دار بود که تا پاسی از 
شب، صدای شليک گلوله و رگبار آتش از درون 
زندان و خيابان ھای اطراف زندان به گوش می 

شورشی وسيع و عمومی که کاظم .  رسيد
موسوی، رئيس کل دادگستری استان فارس، از 

 بند ٢، در "ناآرامی زندانيان"آن صرفا با عنوان 
شکستن برخی نرده ھا و "زندان و اقدام آنان به 

خبر داد و دادستان "  دوربين ھای مداربسته
"شيراز نيز اع3م کرد  بند ٣اغتشاشات در : 

زندان رخ داد  که ھمان زمان با ورود به موقع 
ماموران حفاظتی و نيروھای يگان ويژه کنترل 

 نفر دچار ١۴ھيچگونه تلفاتی نداشتيم و تنھا .  شد
 ". مصدوميت جزئی شدند

در اين ميان اما مرگبارترين حادثه، روز سه 
 فروردين در زندان سپيدار و شيبان ١٢شنيه 

اگرچه از روزھا پيش، خبرھايی .   اھواز رخ داد
از اعتراض زندانيان سپيدار و شيبان نسبت به 
ناايمنی محيط زندان و نبود امکانات بھداشتی به 
گوش می رسيد، اما اين اعتراض ھا به تدريج 

 ١٢شدت گرفت و زندانيان در روز سه شنبه 
فروردين در يک اقدام جمعی دست به شورش 

آنان با اين اقدام اعتراضی خواھان نجات .  زدند
خود از وضعيت فاجعه بار ابت3 به ويروس 
کرونا و مرگ ناشی از شيوع اين بيماری مرگبار 

جمھوری اس3می و نيروھای .  در زندان بودند
آدمکش آن، اما به جای پاسخگويی به خواست 
ھای برحق زندانيان، به جای رھايی آنان از 
چنگال ويروس کشنده کرونا، خود در منظر 
ھيوXيی مرگبارتر از کرونا، زندانيان را از 

نيروھای .  زمين و ھوا به رگبار گلوله بستند
امنيتی، واحدھای گارد ضد شورش و سپاه 
پاسداران با يورش وحشيانه به زندان، و گشودن 
آتش به روی زندانيان، ده ھا تن از آنان را کشته 

اگرچه .  و تعداد بيشتری از آنان را زخمی کردند
ھنوز ابعاد اين کشتار فجيع و سرکوب وحشيانه 
زندانيان سپيدار و شيبان روشن نيست، اما اخبار 

 ٢٠منتشره حاکی از آن است که اجساد دست کم 
تن از کشته شدگان به پزشکی قانونی انتقال يافته 
و ده ھا تن ديگر نيز در نتيجه شليک گلوله 

به .  آدمکشان جمھوری اس3تمی زخمی شده اند
گفته شاھدان عينی، ماموران حکومتی با بستن 
راه ھای فرعی ورود به اطراف زندان شيبان، از 
عبور خانواده ھا و اھالی منطقه به سمت زندان 

ويدئوھای منتشر شده در فضای .  جلوگيری کردند
مجازی، صدای شليک و رگبار گلوله ھا و دود 
متراکم برخاسته از فضای زندان و شيون و 
. زاری مادران و خانواده ھا را بازتاب داده اند

مادرانی که در تپه ھای اطراف به فاصله دور از 
زندان نشسته اند و بر مرگ و کشتار عزيزان 

 . دربند و زندانی شان، مويه می کنند
مجموعه شورش ھای زندانيان طی دو ھفته 
گذشته، کوشش و ت3ش بر حق آنان برای زنده 
ماندن، رھايی از ابت3 به ويروس کرونا و مرگ 

پوشيده .  ناشی از اين بيماری مھلک بوده است
نيست، کشتار و مرگ و فجايعی که اکنون در 
زندان ھای جمھوری اس3می می گذرد، مربوط 

کشتار، ناامنی، شکنجه .  با امروز و ديروز نيست
و آزار و اذيت زندانيان، بخشی از ماھيت 
ارتجاعی اين نظام از آغاز تا به امروز بوده 

جمھوری اس3می از ھمان آغاز به قدرت .  است
رسيدن با ادغام عريان دين و دولت و سازماندھی 
يک دولت مذھبی، در قامت يکی از مرتجع ترين 

نگاه .  نظام ھای سياسی تاريخ معاصر ظاھر شد
امنيتی، دينی و سرکوبگرانه ھيئت حاکمه ايران 
در مواجھه به تمامی پديده ھای کوچک و بزرگ 
سياسی، اقتصادی و اجتماعی، سبب شده تا آنان 
با رويکردی شديدا سرکوبگرانه، ابتدايی ترين 
کنش ھا، واکنش ھا و رفتارھای اجتماعی و 
سياسی توده ھای مردم ايران را جرم و مخل 

بر بستر چنين .  امنيت جمھوری اس3می تلقی کنند
نگاھی امنيتی و به شدت سرکوبگرانه، زندان 
ھای جمھوری اس3می اغلب دو برابر ظرفيت 
اسمی و رسمی شان، گروه ھای مختلف سياسی، 
اجتماعی، اقتصادی و در گستره ای وسيعتر 
متھمان جرائمی از قبيل دزدی، اعتياد، قاچاق 

 . مواد مخدر و غيره را در خود جای داده اند
طبق آخرين آماری که حسين پورمند، مدير کل 
قضايی و اجرايی احکام سازمان زندان ھای 

 ارائه داد، تعداد کل ٩٨ ارديبھشت ١٠کشور در 
 ھزار نفر ٢۴٨ حدود ٩٧زندانيان در بھمن ماه 

اين تعداد، در اسفند ماه ھمان سال، .  بوده است
 ٢٢بعد از آزادی گروھی از زندانيان به مناسبت 

با .   ھزار نفر تقليل يافت١٨۴بھمن، به حدود 
توجه به تشديد سرکوب و بگير و ببندھای 
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١از صفحه  جھت مبارزه با شيوع ويروس کرونا نيست، بلکه  
مدام شاھد تصميمات و سخنان متناقض مقامات 

کاری رژيم  ھمين تشتت و ندانم.  رژيم نيز ھستيم
 فروردين بار ١۶است که باعث گرديد روز شنبه 

ھا و ترافيک  ديگر شاھد حضور مردم در خيابان
وقتی حسن روحانی .  بويژه در تھران باشيم

"گويد می تعداد مبت3يان به کرونا در ھمه : 
از "گويد  و يا می"  ھا رو به کاھش است استان
ھای اقتصادی بايد   فروردين ھمه فعاليت٢٠روز 

، نتيجه آن فشار "آغاز شود!!!  با پروتکل
کارفرمايان بر کارگران برای بازگشت به کار و 

 ١۶ھا در روز شنبه  حضور مردم در خيابان
تواند با گسترش بيشتر  شود که می فروردين می

ويروس کرونا، شرايط را بدتر و فشار را بر 
تر کند تا جايی که ديگر  کادرھای درمانی افزون

. تمامی سيستم درمانی و بھداشتی کشور فلج شود
ھا بخش  اين که در بسياری از بيمارستان

توجھی از کادرھای درمانی تاکنون بيمار  قابل
اند، خطر بروز يک فاجعه را به ما يادآوری  شده

شيرين روحانی راد .  دھد کرده و ھشدار می
بيمارستان شھدای "پزشک بخش اورژانس 

که جان خود را در راه مداوای بيماران "  پاکدشت
ھای کوتاه خود اين  از دست داد در صحبت

او در .  کشد خوبی به تصوير می موضوع را به
حالی که بيمار بود و سرم در دست داشت به 
خبرنگار صداوسيمای جمھوری اس3می 

"گويد می پرسنل ھمه درگير ھستند و نيروی : 
 ". که بياييممجبوريمجانشين ھم پيدا نشد 

در اين ميان جمھوری اس3می به عنوان يک 
طور که در  رژيم سياسی رو به موت ھمان

ھای عميق و ھمه جانبه  برخورد با بحران
اقتصادی، سياسی و اجتماعی تنھا به اين فکر 
است که امروز را به فردا برساند، در برخورد با 
کرونا نيز ھمين سياست را پيش گرفته است تنھا 
به اين اميد که شايد با گرم شدن ھوا از فعاليت 

سخنان حسن روحانی و .  ويروس کاسته شود
برخی ديگر از مقامات حکومتی اين مساله را 

بايد "گويد  وقتی حسن روحانی می.  کند آشکار می
" خود را برای زندگی با ويروس کرونا آماده کنيم

گويند احتماX تا  يا مقامات وزارت بھداشت می
گر  شود، ھمه بيان اوايل تابستان ويروس مھار می

داند چه  اين موضوع ھستند، چرا که رژيم می
ب3يی بر سر کشور آورده و توانی برای جمع 

در اين ميان کادر درمانی .  کردن ماجرا ندارد
کشور بويژه پرستاران ھستند که قربانی 

. شوند آميز و احمقانه رژيم می ھای ب3ھت سياست
ھايی که  پرستارانی که در طول تمامی اين سال

گذشت، مانند ديگر کارگران و زحمتکشان 
پرستارانی که .  قربانيان اين سيستم جنايتکار بودند

ھم   ساعته کار کنند، آن١٢ھای  مجبورند در شيفت
در ھمين رابطه محمد شريفی .  با حداقل امکانات

 ١۵"  خانه پرستار"مقدم دبيرکل تشکل دولتی 
اسفند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ايلنا 

ھای قرنطينه بيش از  پرستاران بيمارستان: "گفت
اند و با خانواده در  يک ھفته است که خانه نرفته

اکنون کمبود پرستاران شديدا ...  اند تماس نبوده
يکی از پرستاران بيمارستان ".  شود احساس می

در تبريز شرايط کاری خود و "  امام رضا"
"کند گونه توصيف می اش را اين ھمکاران فشار : 

مان  روانی احتمال انتقال بيماری به خانواده ھای
بسيار زياد است که ما را دچار نگرانی و اضطراب  

پوشيم واقعا خيلی    ھايی که می   تحمل لباس .  کند   می 

" گفت٢۴سايت رويداد   ھزار ١٠روزانه : 
مصرف داريم و صريح بگويم که  N95ماسک 

توانيم جان کادر درمانی خودمان را تامين  نمی
کنيم، زيرا با کمبودھای بسياری مواجه ھستيم و 

 درصد ۵٠ھا ھستيم و اگر بگويم که  شرمنده آن
کادر درمانی استان ما مبت3 به کرونا ھستند، 

 ".ام خ3ف نگفته
ھا و  در رابطه با وضعيت وخيم بيمارستان

گسترش وسيع ويروس کرونا در ميان کادرھای 
درمانی بويژه پرستاران حتا در گوشه و کنار 

ھای سانسور شده رژيم اخبار متعددی را  رسانه
 فروردين، ٧برای نمونه .  توان يافت می

خبرگزاری دولتی ايرنا به نقل از محمدرضا 
ميرجليلی رئيس دانشگاه علوم پزشکی صدوقی 

 نفر از کادرھای درمانی اين ١۴۶يزد از ابت3ی 
 ١٠٢دانشگاه به کرونا خبر داد که از اين ميان 

 نفر دانشجويان ٩ تن پزشک و ١٠نفر پرستار، 
پذيری  ای که بويژه آسيب پزشکی بودند، نمونه

پرستاران را حتا در مقايسه با ديگر کادرھای 
 .کشد درمانی به تصوير می

ھای اخير  ھای اجتماعی که در سال البته در شبکه
ای مستقل و بدور از  اھميت آن به عنوان رسانه

رغم تمام  به-سانسور کام3 آشکار شده است 
ھای بسياری از  گزارش  -ھای رژيم  ممانعت

پرستاران و پزشکان فداکار و از خودگذشته در 
. عرصه نبرد با ويروس کرونا منتشر شده است

در يک نمونه عبدالرضا دزفولی متخصص 
"نويسد اسفند می  ٢٠ھای عفونی در  بيماری  : ...

صبح که وارد بيمارستان ميشوم پرستار شيفت 
آقای :  شب آی سی يو را باچشمانی گريان می بينم

پوريا دم دمای صبح فوت کرد، تورو خدا !  دکتر
پوريا پسر جوانی بود .  تا کی اين وضع ادامه داره

علت تنگی نفس شديد به آی  که چھار روز پيش به
در آخرين لحظاتی که .  سی يو منتقل شده بود

گرفت دست مرا گرفته  اش می ھوشيار بود و نفس
ميرم، يک  آقای دکتر يعنی من می:  گفت بود و می

کاری بکنيد من زندگی را دوست دارم و من فقط 
به سمت بخش می روم در .  او را آرام کرده بودم

بينم که  راھرو پرستار و پرسنل متعددی را می
ھر کدام با آزمايش و عکسی در دست از من 

ھا  بعضی.  شان را روشن کنم خواھند وضعيت می
با نگرانی و بعضی با پذيرشی مقدر از سر 

 ".اند  تقريبا اکثريت آنھا مبت3 شده.اجبار
ھای  ھای اجتماعی درخواست در ھمين شبکه

ھا  کمک کادرھای درمانی بسياری از بيمارستان
از شھرھايی در گي3ن تا ديگر .  منتشر شد

کادر درمانی بيمارستان الشتر در استان .  ھا استان
لرستان با انتشار درخواست کمک از مردم و با 

که اين شھر نسبت به ديگر شھرھای  بيان اين
استان بيشترين آمار ابت3 به کرونا و فوت در اثر 
ابت3 به کرونا را داشته، نوشته بودند که تنھا 

نيازمند بيمارستان شھر که امکانات خاصی ندارد 
 برای پرسنل است، از شيلد تجھيزات اوليه

تا تجھيزات حفاظتی و )  محافظ صورت(
 !!!کننده ضدعفونی

در اين ميان عملکرد جمھوری اس3می در مقابله 
رژيم .  با کرونا نيز خود يک استثنا در جھان است

جنايتکار جمھوری اس3می در روزھای اخير 
نشان داد که اين رژيم نه فقط در حد ديگر 

داری قادر به اتخاذ تصميماتی  ھای سرمايه دولت

اين را .  باشد  میغيرقابل مقايسهکشورھای جھان 
ھم فراموش نکنيم که آمار رسمی تعداد 

باختگان کادر درمانی و بھداشتی ايران با  جان
ای بسيار زياد  تعداد واقعی آن متاسفانه فاصله

 اسفند که آمار رسمی ٢٠برای مثال .  دارد
 تن از کادرھای ١۴حکايت از جان باختن 

درمانی براثر ابت3 به کرونا داشت، ليستی در 
ھای اجتماعی منتشر شد که حکايت از جان  رسانه

باختن و يا ابت3ی بيش از ھفتاد نفر از کادرھای 
 . درمانی داشت

ست  زاده احتماX اولين پرستاری نرجس خانعلی
که در اثر ابت3 به ويروس کرونا در ايران جان 

او که در بيمارستان مي3د .  خود را از دست داد
 اسفند ھنگام X۴ھيجان مشغول به کار بود، روز 

رسيدگی به بيماران کرونايی از حال رفت و بر 
اش در اينستاگرام با  يکی از ھمکاران.  زمين افتاد

"انتشار عکسی از خود و او نوشت استرس : 
بردمش آی سی يو، به او  داشت وقتی داشتم می
گيرم که وقتی خوب شدی با  گفتم اين عکس را می

پرستار ".  ھم به اين روزھا بخنديم، نشد بخنديم
 در ١٣٧٣ ساله متولد ٢۵زاده  نرجس خانعلی

 اسفند در اثر ۶شھر ک3چای استان گي3ن روز 
علت مرگ او .  ابت3 به ويروس کرونا جان باخت

بود )  از جمله پوشش مناسب(نبود امکانات کافی 
که از او در حين مبارزه با ويروس کرونا 
حفاظت کند، ھمان علتی که ديگر ھمکاران او را 

ھای کشور به آغوش مرگ فرستاد،  در بيمارستان
ھمان امکانات اوليه اما بسيار ضروری که 
. جمھوری اس3می از او دريغ کرده بود

کمبودھايی که نتيجه عملکرد حکومتی قرون 
وسطايی، فاسد، ناXيق و جنايتکار است که برای 
جان کارگران و زحمتکشان ھيچ ارزشی قائل 

 .نيست
زاده در ابتدا از سوی  جان باختن نرجس خانعلی

مقامات وزارت بھداشت اع3م نشد، اما در 
يک .  ھای اجتماعی وسيعا بازتاب يافت شبکه

گوی وزارت  پور سخنگوی دروغ روز بعد جھان
بھداشت وقتی با سوالی در اين رابطه روبرو شد، 

ھنوز اسم اين پرستار در ليست : "با وقاحت گفت
ھای مبت3 بر اثر کرونا گزارش نشده است  فوتی

". و احتمال مرگ بر اثر آنفوXنزا وجود دارد
نيز به عنوان يک "  سازمان نظام پرستاری"

تشکل دولتی در پيام خود درگذشت اين پرستار 
!!! تسليت گفت"  آنفوXنزا"جوان را به علت 

برای درک بھتر موضوع Xزم است يادآوری 
کنيم که در آن زمان آمار رسمی مبت3يان به 

 نفر ١٩ نفر و جان باختگان ١٣٩کرونا در ايران 
 اسفند روزنامه رسالت گزارشی با ١٠!!!  بود

در .  انتشار داد"  سفيدپوشان در خط مقدم"عنوان 
اين گزارش، محمد شريفی مقدم دبيرکل تشکل 

ضمن اعتراف به درگذشت "  خانه پرستار"دولتی 
زاده در اثر ابت3 به ويروس  نرجس خانعلی

"گويد کرونا، می در خصوص آمار پرستاران : 
آمارھا .  نمی توانيم رقمی را اع3م کنيم مبت3 

کام3 امنيتی ھستند و کسی جز مسئولين وزارت 
: خوب دقت کنيم".  بھداشت از آن مطلع نيست

 کام3 امنيتیآمار پرستاران مبت3 به کرونا 
 !!!ھستند

آبادی  ، جعفرزاده ايمن) اسفند١٨(يک ھفته بعد 
نماينده مجلس اس3می از رشت، در گفتگو با 

 کار درود بر پرستار، مرگ بر ستم
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 کار درود بر پرستار، مرگ بر ستم
تر    سخت است و مخصوصا ھوا ھم رفته رفته گرم 

ھا غذا بخوريم، حتا    توانيم با اين لباس   نمی .  شود   می 
فکر کنيد يک  .  شود سرويس بھداشتی ھم رفت   نمی 

ھا بدون آب، غذا     ساعته با اين لباس ١٢ شيفت شب  
و با ماسک که خودش باعث تنگی نفس ھست کار  

واقعا  .  مان خيلی فشرده است   کنيم؛ شيفت کاری   می 
توانيم کار کنيم    اين چنين پيش برود بيشتر از اين نمی 

 ".و حتما بايد به فکر نيروی جايگزين باشند 
يکی از مشک3ت کنونی که باعث به شماره افتادن  
نفس جامعه پرستاری شده است، کمبود پرستار در  

 رضا مظلوم نايب  ٩۶ در بھمن  .  ھاست   بيمارستان 
با احتساب  "  شورای عالی نظام پرستاری "رئيس  
" در ايران گفته بود ھای بيمارستانی   تخت  براساس  : 

 ھزار نفر و براساس شاخص  ١۵٠ شاخص کشوری  
وی  ".   ھزار نفر کمبود پرستار داريم ٢٣٠ جھانی  

چنين با آوردن مثال از تعداد پرستاران نسبت به    ھم 
"جمعيت در آمريکا و کانادا ادامه داد  طبق  : 

شاخص محاسبه نسبت جمعيت  استانداردھای نوين و  
 ھزار پرستار  ٨٠٠ ، ايران با کمبود  با تعداد پرستار 

ھای ويژه    در ايران در بخش مراقبت "!!  روبروست 
ھای عمومی    يک پرستار از سه بيمار و در بخش 

کند که باعث     بيمار مراقبت می ١۵ يک پرستار از  
ای که    گونه   شود به   فشار کاری باX بر پرستاران می 

در اثر فشار کاری گاه پرستاری در حين کار دچار  
. ايست قلبی شده و جان خود را از دست داده است 

 ساعت  ١۴٠ چنين طبق قانون، پرستاران نبايد از    ھم 
در ماه بيشتر کار کنند، در حالی که به دليل نبود  

ھای زيادی    ھا مجبورند ساعت   پرستار، آن 
به نقل از  "  ساXر س3مت "سايت  .  کاری کنند   اضافه 

يک پرستار بخش دياليز يک بيمارستان دولتی  
ما به دليل کمبود نيرو بيشتر از ساعات  : "نويسد   می 

رسمی کار مجبوريم کار کنيم و در واقع اضافه  
کاری اجباری داريم که اين کمبود نيرو در  

به  .  آيد   ھای دولتی بيشتر به چشم می   بيمارستان 
 ساعت اضافه کاری  ٩٠  تا  ٨٠ صورت ميانگين  

مان    اجباری در ماه داريم و ھمين مساله جسم و ذھن 
 ".کند   را به شدت فرسوده می 

طور واقعی مشکل در    اما مساله مھم اين است که به 
  ١۵ کمبود و يا نبود پرستار در کشور نيست، ساXنه  

التحصيل    ھای پرستاری فارغ   ھزار نفر از دانشکده 
شوند، مشکل اما در عدم استخدام پرستار است    می 

گر طبقه حاکم در    که بخشی از سياست ويران 
سازی، عدم اختصاص بودجه ضروری    خصوصی 

جويی در    به بخش بھداشت و درمان و صرفه 
 .ھای دولتی بوده و ھست   ھزينه 

يکی ديگر از مشک3ت پرستاران در ايران،  
ی رئيس کل    گفته   به .  ھاست   درآمدھای ناچيز آن 

اخت3ف حقوق پرستاران  "  سازمان نظام پرستاری "
 برابر است  ٣٠٠  تا    ١٠٠ با پزشکان در ايران بين  
  ٢ /  ۶ برابر، در استراليا    ٣ در حالی که در آمريکا  
وضعيت  .   برابر است ١ /  ۵ برابر و در فرانسه  

چنان وخيم است که    حقوقی و معيشتی پرستاران آن 
نيز درآمده  "  پرستاران "ھای دولتی    حتا داد تشکل 

تشکل دولتی  )  ٩٨ (ماه سال گذشته     دی ۴ در  .  است 
ای به حسن روحانی    با ارسال نامه "  خانه پرستار "

را  )  ماه    دی ١١ (شرکت در جشن روز پرستار  
به حسن  "  خانه پرستار "در نامه  .  تحريم کرد 

"روحانی آمده بود    ٣ تا    ٢ آيا برای حقوق حدود  : 
کاری اجباری که    ميليون تومان در ماه و اضافه 

ای که    چندين ماه پرداخت نشده و چندرغاز کارانه 

بايد در مراسم جشن روز  ...   ماه پرداخت نشده  ١۶ 
  ١۶ نه تنھا کارانه پرستاران  ".  پرستار شرکت کرد؟ 

ماه است که از سوی دولت پرداخت نشده، بلکه در  
ھا حتا ھمان حقوق پرستاران    برخی از بيمارستان 

نيز برای چند ماه به تعويق افتاده که موجب  
 .اعتراضات متعدد پرستاران شده است 

جا ختم    اما مشک3ت معيشتی پرستاران به ھمين 
در ميان پرستاران گروھی ھستند به نام  .  شود   نمی 

ھا افزوده    پرستاران شرکتی که مدام نيز بر تعداد آن 
ھا نيز    شود و اين گروه حتا از ھمان حداقل   می 

خانه  "محمد شريفی مقدم دبيرکل  .  برخوردار نيستند 
وزارت بھداشت  : "گويد   پرستار در ھمين رابطه می 

و درمان ھر سال تعداد نيروھای رسمی خود را  
دھد و پرستاران شرکتی را به کار    کاھش می 

". گيرد که عم3 استثمار نيروی کار است   می 
 و به نقل از ھادی  ٩٨  دی  ٧ خبرگزاری ايلنا  

از  "  دبير اجرايی خانه کارگر آمل "رضازاده  
  ٨٩ دھد که تحت عنوان طرح    پرستارانی خبر می 

ی وی    به گفته .  روزه مشغول به کار ھستند 
ھای مختلف دولتی با پرستاران قرارداد    بيمارستان 

ھا    بندند تا مجبور به بيمه کردن آن    روزه می ٨٩ 
 ساعت در ماه کار  ١٠٠ اين پرستاران که  .  نباشند 
گيرند که از     ھزار تومان حقوق می ٧٠٠ کنند تنھا    می 

 ھزار تومان آن را بابت بيمه  ٢٢٠ اين مبلغ  
  ١٠٠  ھزار تومان برای  ۴٨٠ ماند    پردازند و می   می 

 !!!ساعت کار 
اما وقاحت رژيم فاشيستی جمھوری اس3می پايانی  

با شيوع ويروس کرونا، مريم حضرتی  .  ندارد 
معاون پرستاری وزارت بھداشت از طرح اين  
وزارتخانه برای جذب پرستاران شرکتی با قرارداد  

: برداری کرد و با وقاحت تمام گفت    روزه پرده ٨٩ 
پرستاران درخواست چندانی نداشته و بسيار قانع و  "

سعيد نمکی وزير  ".  دلسوز در کنار مردم ھستند 
:  اسفند در اظھاراتی چنين گفت ١۵ بھداشت نيز  

برای پرستارانی که داوطلبانه در بخش بيماران  "
" ايم   کنند اولويت استخدام قرار داده   کرونا خدمت می 

در واقع پرستارانی را  "  وعده سر خرمن "او با اين  
که غرق در مشک3ت عديده معيشتی ھستند برای  

کند،    ای نابرابر با ويروس کرونا اجير می   مبارزه 
داری در روم    چون گ3دياتورھای دوران برده   ھم 

 . باستان 
بدين ترتيب حتا در اوج شيوع ويروس مرگبار  
کرونا، مقامات جمھوری اس3می از تبديل قرارداد  
پرستاران شرکتی خودداری کردند که موجب  
نارضايتی و حتا عدم تمديد قرارداد از سوی گروھی  
از پرستاران شرکتی گرديد که قراردادشان به پايان  

دبيرکل  "نحوی که محمد شريفی مقدم    رسيده بود، به 
ھشدار داد که تا ديرنشده به مطالبات  "  خانه پرستار 

صورت    پرستاران رسيدگی شود چرا که در غير اين 
ريزش پرستاران که از پيش آغاز شده به شدت  

 .افزايش خواھد يافت 
در ھمين فضا و شرايط رژيم جمھوری اس3می نه  
تنھا از تھديد و امنيتی کردن فضای کار پرستاران  
. دست برنداشته که حتا بر شدت آن نيز افزوده است 

از آن جمله تھديد و بازداشت پرستارانی که در  
ھای اجتماعی حقايقی را از وضعيت    شبکه 

در يک نمونه  .  ھا با مردم در ميان گذاشتند   بيمارستان 
علی مظفری رئيس دادگستری قم از دستگيری يکی  

ھای قم خبر داد که ويدئويی    از پرستاران بيمارستان 
دبيرکل خانه  . "را در فضای مجازی انتشار داده بود 

"گويد   در ھمين رابطه می "  پرستار  پرستاران به  : 
امنيت شغلی نياز دارند اما برخورد سيستم بھداشت  

در اوايل  ".   است حراستی و درمان با پرستاران  
اسفند، دانشگاه علوم پزشکی مشھد عاطفه مسعودی  

ھا سابقه    يکی از پرستاران استخدام پيمانی را با سال 
ھای صنفی از کار اخراج کرد،    کار به دليل فعاليت 

ھم در شرايطی که سيستم درمانی شديدا به    آن 
 .پرستار نياز دارد 

ست که با توجه به    ھا در شرايطی   ی اين   ھمه 
انداز بحران اقتصادی و ورشکستگی مالی    چشم 

ھا حکايت از بدتر شدن    بينی   دولت، ھمه پيش 
وضعيت معيشتی و استخدامی و افزايش شدت کار  

سعيد نمکی وزير  .  پرستاران در سال جاری دارد 
بھداشت چند ماه پيش، اين موضوع را به صراحت  

شورای  " در جلسه  ٩٨ ماه     دی ٩ وی  .  بيان کرده بود 
"گفت "  عالی نظام پرستاری  چنانچه شرايط  : 

  ٩٩ اقتصادی کشور با اين آھنگ پيش رود، سال  
تری خواھد بود و بنده نيز به عنوان مدير    سال سخت 

ای عمل خواھم کرد که    ارشد مجموعه، به گونه 
با توجه به شيوع  ".   باشد منطبق با جيب مملکت 

ويروس کرونا و تشديد بحران اقتصادی مشخص  
است که جمھوری اس3می قصد ندارد تن به  

ھای پرستاران دھد، حکومتی که حتا در    خواست 
اوج نياز کشور به پرستار حاضر به استخدام  

 روز  ٨٩ ھا را برای    پرستاران نيست و توقع دارد آن 
 .و با حقوقی بسيار ناچيز به خدمت گيرد 

برای ھمين است که پرستاران مانند ديگر  
چون کارگران و معلمان راھی    زحمتکشان جامعه ھم 

مبارزه و اتحاد  .  جز اتحاد وتشديد مبارزه ندارند 
کارگران و زحمتکشان تنھا راه برای مقابله با  

ھای رژيم ددمنش جمھوری    خواھی   جنايات و زياده 
ای با شعار    مبارزه .  اس3می و سرنگونی آن است 

 ".کار نان آزادی حکومت شورايی "
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 ۵ ٨۶۴ شماره  ٩٩  فروردين ١٨    ۵

٢از صفحه   

 
 کشتار وحشيانه زندانيان بی دفاع 

 کنيم ھای اھواز را محکوم می در زندان
 
 

ھای سپيدار و  شيبان اھواز  دفاع زندان جمھوری اس3می جنايت وحشتناک ديگری آفريد و زندانيان بی
زندانيان زندان شيبان .  ترين کشتار در زندان شيبان اھواز رخ داد وحشيانه.  را به خاک و خون کشيد

در اعتراض به شرايط وخيم بھداشتی در پی شيوع ويروس مرگبار کرونا، شورش کردند و خواستار 
ھای اھواز تعداد  در زندان.  باری شدند که در زندان با آن رو به رو ھستند نجات از وضعيت فاجعه

 .شوند زيادی از زندانيان سياسی به ويژه بازداشت شدگان قيام آبان ماه نيز نگھداری می
 

ھای برحق زندانيان پاسخ دھد،  که به خواست رژيم ارتجاعی و ستمگر جمھوری اس3می به جای اين
 فروردين نيروھای مسلح خود را روانه زندان کرد و واحدھای گارد ضد شورش به ھمراه ١٢روز 

گرچه ھنوز ابعاد اين فاجعه کشتار و نيز .  سپاه پاسداران از زمين و ھوا زندانيان را به گلوله بستند
سرکوب زندانيان زندان شيبان و سپيدار، کام3 روشن نشده است، اما اخبار انتشار يافته حاکی است 

ھا تن در نتيجه   تن از کشته شدگان زندان شيبان به پزشکی قانونی انتقال يافته و ده٢٠که اجساد حدود 
ھا در   فروردين ماه، اسامی تعدادی از کشته ھا و زخمی١۴تا امروز .  اند گلوله شديدا مصدوم شده

اسامی ھفت تن از کشته ھا که تا کنون اع3م شده از اين قرار .  ھای اجتماعی انتشار يافته است شبکه
سيد رضا خرسانی ، محمد س3مات ، محمدتامولى طرفى ، شاھين زھيرى، محمد فرزند لفته .  است

ھای زندان ھای شيبان و سپيدار   تن از زخمی١٣ھمچنين اسامی .  رشگ، علي خفاجى، مجيد زبيدى
پيش از اين نيز در جريان سرکوب زندانيان، خبر کشته شدن يک .  اھواز نيز تا کنون انتشار يافته است

 .نفر در اليگودرز و چندين مجروح انتشار يافته بود
 

ھای جمھوری اس3می را فرا  در پی شيوع کرونا از اوايل فروردين ماه موجی از شورش زندان
زندانيان در چندين شھر، از جمله، سقز، ھمدان، شيراز، تبريز، اليگودرز، خرم آباد و اھواز .  گرفت

ھا ھزار تن از  ھا و خط مرگ و مير ده ھا در اعتراض به ناايمنی زندان اين شورش.  شورش کردند
 .زندانيان رخ داد

 
 ھزار تن از مردم ايران را در بدترين و غير انسانی ترين شرايط در ٢۵٠جمھوری اس3می Xاقل 

. اند ھزاران تن از اين زندانيان با اتھامات سياسی به بند کشيده شده.  ھای خود به بند کشيده است زندان
. اکثريت بسيار بزرگ زندانيان عادی نيز کسانی ھستند که اص3 نمی بايستی در زندان به سر ببرند

المللی در حد محکوميت حبس نبوده است، اما در  چرا که جرم شان بر طبق تمام موازين حقوقی و بين
جمھوری اس3می که ھراقدامی جرم و ھرجرمی مجازات زندان و اعدام دارد، اين افراد به حبس 

ھای  ھای رژيم که زندانيان از حداقل بار در زندان بنابراين با توجه به وضعيت اسف.  اند محکوم شده
اند و خواست زندانيان برای رھائی از اين محيط وحشتناک  امکانات غذائی، بھداشتی و درمانی محروم

تواند به  ھا می از جانب رژيم بدون جواب ماند، به ويژه در شرايطی که شيوع بيماری کرونا در زندان
مرگ تمام زندانيان بيانجامد، شورش حق مسلم زندانيان بود و سرکوب و کشتار زندانيان توسط رژيم، 

 .يک اقدام جنايتکارانه جمھوری اس3می
 

اقدام وحشيانه جمھوری اس3می ايران را در سرکوب و کشتار زندانيان بی )  اقليت(  سازمان فدائيان
کند و خواستار آزادی زندانيان در شرايطی است  دفاع به عنوان اقدامی جنايکارانه شديداً محکوم می

 .دھند که در نتيجه شيوع گسترده کرونا، روزانه صدھا تن از مردم ايران جان خود را از دست می
 
 

 برقرارباد حکومت شورائی -سرنگون باد رژيم جمھوری اسKمی
 زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی

 )اقليت(سازمان فدائيان
 ١٣٩٩فروردين ١۴

 
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 

 

فرار از زندان و رھايی از مرگ، 
 حق مسلم زندانيان است

 صورت ٩٨ و ٩٧گسترده ای که در سال ھای 
 ھزار نفر در ٢٠٠گرفته است، دست کم بيش از 

. زندان ھای جمھوری اس3می بسر می برند
 ھزار نفر ھم اع3م شده ٢۴٠رقمی که بعضا تا 

وجود اين تعداد زندانی در زندان ھای .  است
جمھوری اس3می، تقريبا دو برابر ظرفيت 
. رسمی اع3م شده با استانداردھای جھانی است

حال در چنين وضعيتی که زندان ھای ايران، آنھم 
بدون داشتن امکانات بھداشتی و درمانی Xزم با 
چنين حجمی از فشردگی زندانيان مواجه است، 
معلوم است که ورود ويروس کرونا به زندان و 
ابت3ی زندانيان به اين ويروس خطرناک چه 

طبق .  فاجعه مرگباری به ھمراه خواھد داشت
ادعای دستگاه قضايی جمھوری اس3می تا کنون 

 ھزار زندانی با اعطای مرخصی بطور ١٠٠
 ھزار زندانی ١٠٠موقت آزاد شده اند و بيش از 

ديگر ھنوز در زندان ھای جمھوری اس3می 
به رغم اينکه بيشترين تعداد زندانيان .  گرفتاراند

آزاد نشده، زندانيان عادی با جرائم قتل و مواد 
مخدر ھستند، اما تعداد کثيری از آنان، 

 و تعدادی نيز از ٩٨دستگيرشدگان قيام آبان ماه 
فعاXن سياسی، اجتماعی و محيط زيستی اند که 
در ماه ھا و سال ھای پيشتر تحت جرائم امنيتی 

گروه ھايی نظير .  دستگير و بازداشت شده اند
دانشجويان، معلمان، نويسندگان، زنان، فعاXن 
کارگری و وک3ی مدافع زندانيان که جمھوری 
اس3می با برخوردی تبعيض آميز، امنيتی و 
گزينشی از دادن مرخصی و آزادی موقت آنان 

در شرايط کنونی که مجموعه .  امتناع کرده است
زندانيان باقيمانده در زندان، با خطر ابت3 به 
ويروس کرونا و مرگ و مير ناشی از اين 
بيماری مھلک مواجه اند، برخورداری تمام 
زندانيان از مرخصی، آزادی موقت و حتا فرار 

 .از زندان، حق اوليه و مسلم آنان است
 ١٠٠در شرايط وخامت بار کنونی که بيش از 

ھزار زندانی باقيمانده  در زندان ھای جمھوری 
اس3می با خطر ابت3 و مرگ ناشی از ويروس 
کرونا مواجه اند، فرد زندانی می تواند و بايد از 
تمام شيوه ھا و ابزار برای احقاق حق حيات خود 

حق حيات برای زندانيان به لحاظ .  استفاده کند
حقوق اوليه ھر انسان از چنان اھميتی برخوردار 
است که محمد صالح نيکبخت، حقوق دان و وکيل 
دادگستری در ايران نيز در ارتباط با شورش 
ھای زنجيره ای  ھفته ھای اخير در زندان ھای 
جمھوری اس3می و نيز تبعيضی که مقامات 
قضايی رژيم در اعطای مرخصی و آزادی موقت 

اعمال کرده اند، "  متھمان سياسی و عقيدتی"عليه 
"واکنش نشان داده و گفته است حق فرار از : 

زندان حقی است که يک زندانی دارد و از لحاظ 
حق حيات از جمله حقوق ...  حقوقی پذيرفته است

اساسی است که ھمه افراد از آن برخوردارند و 
تحت ھيچ شرايطی نمی توان آن را محدود يا 

زندانی به خاطر بی اعتنايی و امتناع ...تعليق کرد
حکومت از آزادی موقت يا مرخصی، ناچار از 

 ".انتخاب اين حق نھايی است
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حال اين را مقايسه کنيم با کشوری نظير ايران که 
حداقل دستمزد يک کارگر شاغل به دو ميليون 

رسد، اما بھای کاXھای مورد نياز  تومان ھم نمی
روزمره اين کارگر تقريباً ھمان است که فرضاً 

با اين اوصاف، .  در کشورھای اروپائی است
ای برای  روشن است که بحران کرونا چه فاجعه

در ايران، .  کارگران ايران به بار آورده است
اکثريت بزرگ کارگران و زحمتکشان که پيش 
از بحران کرونا در زير خط فقر قرار داشتند، با 
شيوع کرونا در وضعيت دشوارتری قرار 

ھا تن از  کرونا منجر به بيکاری ميليون .  گرفتند
ھای خدمات  اغلب کارگران بخش.  مردم ايران شد

. بيکار شدند يا در آستانه بيکاری قرار دارند
صدھا ھزار کارگر ساختمان به صفوف بيکاران 

دستفروشان نيز که عموماً کارگرانی .  پيوستند
ھستند که در شرايط بيکاری گسترده در ايران به 
دستفروشی روی آورده و از اين طريق امرار 

کنند، از به دست آوردن ھمان يک لقمه  معاش می
بنابراين، بيماری کرونا .  اند نان نيز محروم شده

ھا بيکار و گرسنه  در ايران به ھمراه خود ميليون
اما رژيم حاکم بر ايران .  جديد به بار آورده است

در قبال اين ميليون ھا انسان بيکار و گرسنه تا 
کنون چه کرده است؟ در حالی که نزديک به دو 

گذرد، ھنوز  ماه از اع3م رسمی شيوع کرونا می
کابينه .  چيزی عايد اين بخش از مردم نشده است

 ٣روحانی در ظاھر تصميم گرفته است که به 
 ھزار ۶٠٠ تا ٢٠٠ميليون خانوار کمک نقدی 

 . تومانی در ماه بکند
به وزارت تعاون، "معاون اول روحانی ادعا کرد 

کار و رفاه اجتماعی گفته ايم به سه ميليون نفری 
که ھيچ شغلی ندارند که عمدتاً دستفروش بوده اند 

."  ھزار تومان پرداخت کنيم۶٠٠ تا ٢٠٠ماھانه 
نخست بايد گفت که برخ3ف ادعای معاون 

ھا اشاره  روحانی اين سه ميليونی که وی به آن
نه دستفروش، بلکه کارگران بيکار عمدتاً کند،  می

ھای  شده بخش ساختمان، خدمات و توليدی
اند که از ھرگونه حق و حقوق کارگری  کوچک

اما بعد، مجسم کنيد در کشوری .  اند محروم شده
که قيمت کاXھا در سطح شھرھای اروپائی است 

 درصد ٧٠و اجاره مسکن معمولی ھم گاه تا 
دستمزد يک کارگر شاغل را می بلعد، با اين پول 

 ھزار تومانی که به ٢٠٠توان کرد؟ با  چه می
تواند  شود، چگونه می يک فرد مجرد داده می

اجاره خانه بپردازد، تا چه رسد به تھيه غذای 
 نفره که ۵وضعيت يک خانوار .  روز مره

 ھزار تومان بگيرد، از ۶٠٠حداکثر می تواند 
 ٢٠٠فرد مجردی که .  بار تر است اين ھم اسف

گيرد، سر از کارتن خوابی در  ھزار تومان می
آورد، اما يک خانوار با سه فرزند که   می
تواند کارتن خواب شود، تکليف اين خانوار  نمی

شود؟ آيا مقامات دزد و فاسد جمھوری  چه می
ھا برم3  ھای تريليونی آن اس3می که گاه دزدی

ای فکر کردند که با اين مبلغ، يک  شود، لحظه می
 نفره حتی  نمی تواند اجاره مسکن ۵ تا ۴خانوار

ع3وه .  را بپردازند تا چه رسد به غذای روز مره
براين، کابينه روحانی لطف کرده و فرموده اند 

ھا  که افراد کم درآمد می توانند دو ماه از بانک
معاون اقتصادی .  وام با بھره پائين بگيرند

"  روحانی گفت  ميليون خانوار نيز که در ۴: 
توانند بدون ھيچ  سطح باXتری قرار دارند می

 ميليون تومان ٢ھا مراجعه و  تشريفاتی به بانک
تسھي3ت برای گذراندن امور زندگی خود در اين 

. اين ديگر مسخره است."  دوره دريافت کنند
ھائی که حتی دستور بانک  نخست اين که بانک

مرکزی را برای به تعويق انداختن اقساط اجرا 
نکردند، قطعا به کسانی که می دانند قادر به باز 

ھا نيستند، وام حتی در حد اين مبلغ  پرداخت وام
برطبق اين گشاده دستی   -ثانيا.  ناچيز نخواھند داد

کابينه خاتمی، کسی که ھيچ درآمدی ندارد، بايد 
مبلغی به عنوان اصل و بھره .  مقروض ھم بشود

وام را به بانک بپردازد و سرانجام، کارش به 
اما تمام آنچه که گفته شد، .  زندان کشيده شود

ھنوز وعده است و به مرحله  اجرا در نيامده 
ھای رژيم در  ھايی که خبرگزاری گزارش.  است

ھمين چند روز در گفتگو با اين افراد فقير و 
ھا می گويند  آن.  اند، گوياست بيکار انتشار داده

بله، در تلويزيون شنيده ايم اما تا کنون چيزی "
 ." ايم نديده

البته کل مبلغی که ستاد اقتصادی به عنوان 
 ھزار ١٠٠تسھي3ت  در نظر گرفته، مبلغ 

 ٧۵قرار است از اين مبلغ  .  ميليارد تومان است
 درصد برای ١٢ھزار ميليارد وام با نرخ بھره 

ھای کوچک و متوسط با دوره زمانی دو  بنگاه
سال پرداخت اختصاص داده شود که بيشتر به 
نظر می رسد شامل بخش خدمات توزيعی است و 
گرچه ظاھراً قرار است در خدمت رونق اقتصاد 
و جلوگيری از اخراج کارگران باشد که در 
واقعيت نيست، خود پرداخت وام ھا نيز روی ھوا 
مانده و معلوم نيست که بانک ھا اين وام را بدھند 

اما در ھر حال آنچه که از تمام برنامه .   يا ندھند
آيد، مشخص  کابينه خاتمی و تسھي3ت آن بر می

ای که دولت در بحبوحه اين ھمه فشار  است ھزينه
به کارگران و زحمتکشان برعھده خواھد گرفت، 

 ۵ھای نقدی انجام بگيرد و  با اين فرض که کمک
ھزار ميليارد تومان نيز به صندوق بيمه بيکاری 

 ٢٠ تا ١۵کمک شود، کل ولخرخی دولت از 
ھزار ميليار تومان تجاوز نخواھد کرد و مشکلی 

کل .  از مشک3ت بيکاران را حل نخواھد کرد
مبلغ اختصاص يافته به عنوان تسھي3ت برای 

ھای کوچک و متوسط ھم تاثيری بر اوضاع  بنگاه
چرا که اوضاع .  اقتصادی نخواھد داشت

اقتصادی ايران و جھان بيش از آن وخيم است که 
 اندازی از بھبود اوضاع  کسی بتواند چشم

البته سران رژيم به روال .  اقتصادی داشته باشد
دھند و  ھای توخالی می ھای گذشته وعده سال

برعکس، شواھد .  شعار جھش توليد را سر ميدھند
دھد اوضاع  فراوانی وجود دارد که نشان می

اقتصادی ايران در سال جاری بسيار وخيم تر از 
 . سال گذشته خواھد بود
المللی از توليد ناخالص  ارزيابی صندوق بين

/  ۵،  ٢٠١٩داخلی ايران در پايان سال   ٩–  
آنچه که در اين سه ماه رخ داده، .  درصد بود

. تشديد رکود در پی شيوع کرونا بوده است
نزديک به دو ماه است که تعدادی از موسسات 
توليدی يا تعطيل شده يا توليدات خود را شديدا 

به جز مواد خوراکی و بھداشتی، .  اند کاھش داده

خريد کاXھای ديگر توسط خانوارھا فع3 متوقف 
بخش ھای خدمات در اين مدت تعطيل .  شده است

با بسته شدن مرزھای .  اند يا نيمه تعطيل بوده
کشورھای جھان، صادرات و واردات نيز به حد 

صادرات جمھوری .  اقل ممکن کاھش يافته است
اس3می به کشورھای ھمسايه ايران که اصلی 

اند،  ترين وارد کنندگان کاXھای ايرانی بوده
صادرات .  ای داشته است کاھش قابل م3حظه
ھای پتروشيمی که يکی از  محصوXت کارخانه

منابع مھم سودآوری و درآمدھای ارزی بوده 
درآمد نفتی .  است، شديداً کاھش يافته است

ھا که  جمھوری اس3می نه فقط از زاويه تحريم
در بھترين حالت صادرات نفت را به يک ميليون 
بشکه در روز رساند، بلکه در نتيجه تشديد 
بحران اقتصادی در جھان به شدت سقوط کرده 

مھم تر اين که بھای نفت در اين لحظه .  است
. حدوداً يک سوم بھای نفت در سال گذشته است

.  دXر رسيد١۶بھای نفت اوپک ھفته گذشته به 
بنابراين با توجه به اين که جمھوری اس3می در 
شرايط تحريم ناگزير به فروش نفت به بھائی 

تر از بھای جھانی است، به نظر می رسد  پائين
درآمد دولت از نفت به يک سوم سال گذشته 

 . کاھش يابد
: اخيراً معاون اقتصادی حسن روحانی اع3م کرد

درآمد نفتی کشور به يک ھشتم درآمد نفتی در 
اگر اين اظھار نظر صحيح .   رسيده است٩٠سال 

باشد، درآمد نفتی جمھوری اس3می در سال 
بنابراين با .   ميليارد دXر بوده است١۵گذشته 

توجه به بحران عميق اقتصادی جھان، ادامه 
ھا، اين احتمال قوی است  بحران کرونا و تحريم

که در سال جاری درآمد دولت از بابت فروش 
.  ميليارد دXر در سال برسد١٠نفت به کمتر از 

اين در حالی است که جمھوری اس3می برای 
مبادXت اقتصادی خود در سطح سال گذشته، 

 ميليارد دXر ارز برای واردات مواد X۴٠اقل به 
. ای نياز دارد غذائی، موادخام و کاXھای واسطه

اگر بتواند از طريق فروش گاز، محصوXت 
 ميليارد ديگر نيز ١٠پتروشيمی و کاXھای ديگر 

 ميليارد ٢٠به دست آورد، باز ھم نياز به Xاقل 
گرچه جمھوری اس3می . دXر ديگر خواھد داشت

در ت3ش است با وام گرفتن از موسسات مالی 
ھا ، خود را سرپا نگھدارد، اما  المللی يا دولت بين

ای دريافت  بعيد است که بتواند وام قابل م3حظه
بايد به اين نکته نيز اشاره کرد، معضلی که .  کند

جمھوری اس3می با آن مواجه است، ھمچنان 
ھای بزرگ، صادرات نفت و نقل و  جذب سرمايه

در ھر حال،  .  انتقال پول در نتيجه تحريم ھاست
دھند که بحران اقتصادی  تمام شواھد نشان می

عميق تر، رکود شديد تر و توليد نا خالص داخلی 
آمد آن نيز بيکار  پی.  باز ھم کاھش خواھد يافت

سازيھای گسترده و فقيرتر شدن کارگران خواھد 
 . بود

گويد در نتيجه  معاون اقتصادی روحانی می
خسارت به توليد ناخالص ملی "بحران کرونا  

.  درصد خواھد بود اما تابع بازه زمانی است١۵
سطح نزول  .   است اين يک ارزيابی خوشبينانه"  

توليد ناخالص داخلی در سال جاری می تواند 
 ٢٠حتی بيش از دوبرابر سال گذشته يعنی حدود 

 .  درصد باشد –
اما با اين تعميق بحران اقتصادی، وضعيت مالی 

 ای تھی چه خواھد شد؟  دولت با خزانه
دولت پيش از اين ھم با يک بحران مالی وخيم 
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ھا بر اثر اين اپيدمی،  با کشاندن مردم به خانه
برخی از .  اند تری گرفته ھا نقش مقتدرانه دولت

رھبران کشورھای جھان خواستار اختيارات 
وزير  بوريس جانسون نخست.  اند ويژه شده

وزير ژاپن به مدت دو سال  بريتانيا، و آبه نخست
پارلمان مجارستان به .  اند اختيارات ويژه گرفته

حکمرانی از طريق دستور "اوربان، قدرت 
را برای مدت زمانی نامعلوم اعطا کرده "  اجرايی
تواند مردم را با تھديد به  او با اين قدرت می.  است

در ايتاليا، واحدھای .  زندان به قرنطينه وادارد
اند و برای کسانی که  ھا شده ارتش روانه خيابان

بدون دليل موجه يا مجوز در خيابان ھستند، 
در .  ھای نقدی در نظر گرفته شده است جريمه

بسياری ديگر از کشورھا نيز تجمعات ممنوع 
ھای نقدی بپردازند  شده و متخلفان بايستی جريمه

با شيوع .  يا حتا مدتی را در زندان سپری کنند
کرونا در چين، سردمداران اين کشور، توانستند 

ھای ھمراه مردم و با  با اعمال نظارت بر تلفن
شناس، و اجبار مردم  ه ھای چھر استفاده از دوربين

به کنترل و گزارش دمای بدن و شرايط س3متی، 
نه تنھا ناق3ن ويروس را شناسايی کنند، بلکه 

ھا را نيز تحت نظر بگيرند و ببينند  رفت و آمد آن
نخست .  با چه فرد يا افرادی در تماس بوده است

وزير اسرائيل، اخيرا مقامات امنيتی اسرائيل را 
مجاز ساخته است، برای رديابی بيماران 
کرونايی از تکنولوژی نظارتی که معموX عليه 

. شد، استفاده کنند فلسطينيان به کار برده می
اگرچه اين روندھای نظارتی پيش از اين نيز 

ھا، در خفا انجام  وجود داشت، اما بسياری از آن
گرفت و با افشای ھر يک از موارد، چندی  می

اما اکنون تمام اين اقدامات .  شد جنجال برپا می
و "  حفظ س3مت"اقتدارگرايانه، تحت عنوان 

با رضايت و حتا درخواست "  مقابله با اپيدمی"
با آن که ميزانی .  گيرد بسياری از مردم انجام می

از نظارت و کنترل برای حفظ جان مردم 
ھای  ضروری است، اما اطمينانی نيست که دولت

داری از اين اقدامات، به طور دمکراتيک  سرمايه
و در خدمت منافع مردم بھره گيرند، زيرا که 

. داريست ھا دفاع از نظام سرمايه ھدف اصلی آن
پس اين خطر وجود دارد که بسياری از اين 

ھای تشنه اط3عات، پس از فروکش  دولت
اپيدمی، برخی از اين اقدامات اقتدارگرايانه را به 

امکان بروز موج .  ھای مختلف ادامه دھند بھانه
 Xدوم کرونا؟ کشف رگه جديدی از ويروس ابو
در آفريقا؟ پيشگيری از شيوع يک اپيدمی ديگر؟ 

 ...و
در سايه شيوع کرونا،  گرچه ھمبستگی 

ھای جھان رشد کرده اما  وھمدردی مردم کشور
ترس ناشی از کرونا، کشورھا را به سوی نياز 

نرخ محبوبيت .  کشانده است"  وحدت ملی"به 
 Xرھبران ناسيوناليست در برخی از کشورھا با

در اتحاديه اروپا، برخی از .  رفته است
ھای مشترک بسيار زود به دست باد  پرنسيب

ھا بودند  با شيوع اپيدمی، اين دولت.  سپرده شدند
که اقداماتی را در دستور کار قرار دادند و نه 

در مواجھه با دشمنی که مرز .  اتحاديه اروپا
شناسد، نه تنھا مرزھای اتحاديه اروپا بسته  نمی

شد، بلکه کشورھای داخل اين اتحاديه، حتا بدون 

ھماھنگی، مرزھای خود را به روی يکديگر 
. ھای خود روی آوردند ھا نيز به دولت ملت.  بستند

ھای دولت خود پيروی  ھا از توصيه اکثر آن
ايتاليا از .  ھای اتحاديه اروپا کردند و نه از توصيه

اتحاديه اروپا شاکی است، زيرا معتقد است در 
مردم در .  برابر اين اپيدمی تنھا گذاشته شده است

خوانند و نه  ھا، سرود ملی ايتاليا را می بالکن
شماری از مردم پرچم .  سرود اتحاديه اروپا را

نايب رئيس .  اتحاديه اروپا را به آتش کشيدند
پارلمان اين کشور، پرچم اتحاديه اروپا را پايين 

زمانی .  کشيد و پرچم ايتاليا را جايگزين آن کرد
 کشور ديگر اروپايی خواستار ٨که فرانسه و 

ترين  يک وام کرونايی اروپايی شدند تا به ضعيف
کشورھا ياری رسانده شود، آلمان، ھلند، اتريش 

به اين ترتيب شکاف .  و فن3ند مخالفت کردند
دونالد ترامپ، .  تر شد ميان شمال و جنوب عميق

رئيس جمھوری آمريکا، کوشيد از يک شرکت 
بيوتک آلمانی حق انحصاری بر يک واکسن 

در ميان اقدامات .   را بخرد١٩اميدبخش کوويد 
 ٢٠٠ديگر، در روزھای اخير يک محموله شامل 

ھزار ماسک که دولت آلمان برای نيروی پليس 
کشورش خريداری کرده بود، در تايلند توسط 

 .آمريکا مصادره شد
اين ويروس بر ضعف مھلک ديگری در سيستم 

داری نيز پرتو  س3متی کنونی جھان سرمايه
از .  ھای دارويی خصوصی شرکت:  افکنده است

گيران  جايی که سود، تنھا محرک تصميم آن
صنعت داروسازی است، ھنوز دارويی برای 

ھايی مانند سل نداريم که ساXنه  درمان بيماری
محققان واکسن .  گيرد ھا تن را می جان ميليون

ھايی مانند  اميدبخشی برای معالجه ويروس
 داشتند، اما منابع ٢٠١۶سارس و کرونای سال 

به جز، سازمان .  ھا مالی ناچيزی برای توليد آن
بھداشت جھانی که چند داروی اميدبخش برای 
آزمايش در سطح جھان پيشنھاد کرده است، 

شناسان جھان نيز چند دارو را به آزمايش  ويروس
اند، اما برای يافتن مؤثرترين داروھا،  گذاشته

ھای  Xزم است با استفاده از ھوش مصنوعی، داده
ھا با مانع  اما اين ت3ش.  تاکنونی پردازش شوند

ھای  اند، زيرا تعدادی از شرکت روبرو شده
بزرگ دارويی دارای حجم باXيی از اط3عات 

ھا خود را در ميان  حاضر نيستند، تمام داده
 .بگذارند

دامنه مرگ و مير ناشی از کرونا، حتا در 
انگيز  داری تعجب يافته سرمايه کشورھای توسعه

ھايی   بودجه توان در کاھش دXيل آن را می.  نيست
، بر ٢٠٠٧ھای پس از بحران  يافت که در سال

ھای  سيستم خدمات ھمگانی و از جمله سيستم
بھداشتی تحميل شده است و يک سيستم بھداشتی 
ناتوان از نظر منابع و تجھيزات را به مقابله با 

ای  اپيدمی.  گستر فرستاده است يک اپيدمی سريع
ھای ديگر از ميان  که مانند تمام اپيدمی

ھای اجتماعی  پذيرترين اقشار و گروه آسيب
ھا،  خانمان سالخوردگان، بی:  قربانی خواھد گرفت

بازنشستگان، مھاجران فاقد دسترسی به خدمات 
بھداشتی و درمانی و بيماران سرطانی يا مبت3 به 

 .اچ آی وی
ھای  ، دولت٢٠٠٧در پی بحران جھانی سال 

اروپايی قروض بانکی خصوصی را بر عھده 
نرخ بھره در کشورھای مختلف باX رفت .  گرفتند

. و اقدامات رياضتی را در دستور کار قرار دادند
يافتگی  با آن که کشورھای مختلف بسته به توسعه

، به درجات گوناگون تحت تأثير اين بحران قرار 

گرفتند، اما نسخه واحدی برای ھمه کشورھا 
ھای  کاھش چشمگير در بودجه:  پيچيده شد

عمومی، از جمله در خدمات اجتماعی و 
المللی در  حتا نھادھای بين.  ھای س3مت سيستم
. ھای س3مت ملی مستقيماً دخالت کردند سياست
ھا از اين فرصت استفاده کردند تا اقدامات  دولت

محدودکننده را گسترش دھند، بازار رقابت را 
در سال .   گسترش و مداخله دولت را کاھش دھند

، در کشورھای مختلف ھزينه سرانه ٢٠١٠
 درصد در دھه ۴ /  ۶ساXنه (س3مت کاھش يافت 

 در بخش س3مت ٢٠١٢اسپانيا در سال ).  گذشته
 ميليارد يورو ٧:  به اقدامات شديدی دست زد

مندی از  کاھش در سيستم بھداشتی، تغيير در بھره
سازی پناھجويان فاقد  اين خدمات، محروم

مدارک، تغيير در بسته خدمات عمومی، تغيير در 
 .ھای دارويی تنظيم مراقبت

ھای عميقی در بودجه   کاھش٢٠١۵از سال 
در .  بھداشت و س3مت بريتانيا انجام شده است

 ميليارد ۴، اع3م شد يک شکاف ٢٠١٧سال 
 ٢٠١٨  –  ١٩ھای  ھای سال پوندی در ھزينه

 ميليارد پوند، ١ /  ٩وجود دارد و اختصاص تنھا 
. تنھا نيمی از اين شکاف را جبران خواھد کرد

، کارشناسان بھداشت بريتانيا ٢٠١٩در ژوئيه 
ھای اخير  اع3م کردند که مخارج ناکافی در سال

و رشد تقاضا برای خدمات بھداشتی بر مراقبت 
ھا گفتند  آن.  از بيماران عواقب وخيمی داشته است

که شواھد رو به رشد، دستيابی به برخی از 
بندی شده و کيفيت  ھای درمانی سھيمه شيوه

. درمانی در برخی از خدمات کاھش يافته است
، دولت بريتانيا اع3م ٢٠٢٠در اواسط مارس 

ھای محرک مالی برای کمک به بخش  کرد بسته
 ميليارد پوند ۶از جمله .  بھداشت ارائه کرده است

 ۴٠ ھزار پرستار، احداث ۵٠برای استخدام 
اما اين مقدار برای مقابله ...  بيمارستان جديد و

يک سيستم بھداشتی يک دھه تحت فشار با کوويد 
 .  بسيار کم است و بسيار دير١٩

ھای اخير در آمريکا  پيشنھادھای مختلف در سال
در مورد بودجه بخش بيمه و س3مت، با وجود 

کاھش :  اخت3فات، در يک نکته مشترک بودند
بر اين کاھش .  ھای بھداشت و س3مت ھزينه

يابی و برابری در  بودجه بايستی عدم امکان دست
در .  دسترسی به اين خدمات را نيز افزود

تحقيقات سال گذشته، روشن شده است که نزديک 
ھا بيمه نيستند که اکثر   درصد از آمريکايی١۴به 
. درآمد ھستند ھا از اقشار تھيدست يا کم آن

برابری و اخت3ف س3مت "ھمچنين طبق گزارش 
 درصد از بزرگساXن به دXيل ۴٠تقريباً "  ملی

طبق .  مالی، فاقد يک بيمه درمانی مستمری ھستند
ايندکس يک شرکت جھانی تحقيقاتی و 

 ميليونی ۶٠نظرسنجی، بسياری از جمعيت 
تبار در بخش گردشگری و خدمات و  Xتين

ھا که بيمه ھم نيستند،  کنند، آن مھمانداری کار می
. يا مجبورند تن به کرونا دھند يا بيکار شوند

ھای منتشره توسط مقامات شھری نيويورک،  داده
که تعداد بسياری باXيی از مبت3يان را داراست، 

دھد ا ين ويروس در مناطق پرازدحام با  نشان می
تھيدستانی که .  درآمد شيوع يافته است ساکنان کم

ھا را در خط اول ابت3 قرار  مشاغل اکثرشان، آن
داده است، مانند کارگران انبارھا و 

ھا  دھندگان خدمات و کاXھا به ميليون تحويل
 .ھا آمريکايی در خانه

پس از شيوع اين ويروس در چين، مدتی طول 

 ويروسی که
  چھره جھان را تغيير داد
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ھا، تا  بدھی ھای دولت فقط به بانک.  مواجه بود
 ھزار ۴٠٠پايان سال گذشته، رقمی در حدود 

ھا  بدھی به شرکت.  ميليارد تومان اع3م شده است
 ميليارد دXری خارجی را ھم بايد بر ١٠و بدھی 
در بودجه سال جاری نيز بر مبنای .  آن افزود

فروش يک ميليون بشکه نفت در روز به بھای 
ھای مجلس، ميزان   دXر، مرکز پژوھش۵٠

 ھزار ميليارد تومان اع3م ١٣١کسری بودجه را 
 که  بنابراين با توجه به اين واقعيت.  کرده بود

ھا و  بھای نفت به يک سوم کاھش يافته و ماليات
عوارض گمرکی نيز در نتيجه تشديد بحران 

توان گفت،  بودجه سال  کاھش خواھد يافت، می
 درصدی مواجه ۵٠جاری با يک کسری بيش از 

خواھد بود و بحران مالی دولت ابعاد چنان 
وسيعی به خود خواھد گرفت که تا کنون سابقه 

تحت اين شرايط روشن است که .  نداشته است
ای از  دولت نه تنھا نتواند مبلغ قابل م3حظه

طريق بودجه به اقتصاد تزريق کند، بلکه حتی در 
پرداخت حقوق کارمندان خود نيز بيش از سال 

البته جمھوری .  گذشته به مخمصه خواھد افتاد
ھائی دارد که اين فشار را بيش از  اس3می راه

گذشته بر دوش کارگران و زحمتکشان ايران 
انتشار اسکناس بدون پشتوانه و تورمی .  بياندازد

نرخ تورم در .  چند برابر نرخ تورم سال گذشته
سال گذشته بر طبق محاسبه مرکز آمار برای 

  درصد،اع3م شد، اما ٣۴ /۴خانوارھای شھری 
 .  درصد بود۵٠در واقعيت، حداقل 

دولت در سال جاری نيز ت3ش خواھد کرد برای 
حل مشکل مالی خود، ھمان روشی را که در 
گذشته به کار برده و ھم اکنون صدھا ھزار 

از ھم .  ميليارد تومان بدھکار است، ادامه دھد
اکنون بانک مرکزی نيز ھمين توصيه را به 
حسن روحانی کرده و گفته است شما کاغذ چاپ 

کنيم و  کنيد و به ما بدھيد و ما ھم کاغذ چاپ می
به عبارت .  دھيم به عنوان پول تحويل مردم می

اش، اوراق  ديگر، دولت معادل کسری بودجه
کند، بانک مرکزی در ظاھر  قرضه منتشر می

کند  خرد و معادل آن ھا پول چاپ می ھا را می آن
. و تحويل دولت می دھد و دولت ھم خرج ميکند

ھا معادلی  اما از آنجائی که اين به اصط3ح پول
اند، در بازار آنقدر  در توليد ندارند و بی ارزش
دھند تا معادل بيان  ارزش خود را از دست می

بنابراين به فرض، يک .  پولی ارزش کاX گردند
 اسکناس ھزار ٨٠کيلو گوشتی که قرار بود با 

 اسکناس ٢۴٠ يا ١۶٠تومانی خريدار شود، به 
در نتيجه اين .  ھزار تومانی نياز خواھد داشت

يابد و  سياست است که نرخ تورم مدام افزايش می
در حالی که :  خ3صه کنيم.  چند برابر خواھد شد

سران مرتجع رژيم وعده پوشالی جھش توليد را 
اند، در سال جاری نه فقط رکود اقتصادی به  داده

ای تشديد خواھد شد، بلکه احتمال  مقياس بی سابقه
افرايش نرخ تورم به چند برابر نرخ سال گذشته 

نتيجتاً بيکاری، گرانی، .  نيز وجود خواھد داشت
فقر و گرسنگی نيز وسيعاً گسترش خواھد يافت و 
شرايط زندگی کارگران و زحمتکشان در مقياسی 

تحت يک چنين .  بی سابقه وخيم خواھد شد
آزادی به شعار   -نان  -شرايطی شعار کار

 .ھا کارگر و زحمتکش تبديل خواھد شد ميليون
 
 
 

کشيد تا پای آن به اروپا و آمريکا و ساير 
اما در اين مدت .  کشورھای آسيايی باز شود

ھای خطر را  داری سيگنال ھای سرمايه دولت
جدی نگرفتند و تنھا زمانی که اين بيماری در  

. شان شيوع يافت به فکر راه چاره افتادند   کشورھای 
ھای واقعی بسياری از    اين بحران، ضعف ظرفيت 

ترين    يافته را نشان داد که فاقد ساده   کشورھای توسعه 
تجھيزات و ابزار برای محافظت از جان مردم  

 .بودند 
روست که در اين دوران مستقيم يا غير    از اين 

" ای يا جمعی   ايمنی گله "مستقيم از پيگيری سياست  
آن ھم  .  شود   رود يا حتا پنھانی اعمال می   صحبت می 

در شرايطی که اين سياست تنھا در زمانی توصيه  
. شود که واکسنی برای بيماری وجود داشته باشد   می 

بنا به نظر کارشناسان بھداشت و س3مت، در نبود  
ھا    واکسن، رسيدن به اين ايمنی به قيمت جان ميليون 

علت نيز آن است که سران اين  .  نفر تمام خواھد شد 
دھند از اقتصاد خود در برابر    کشورھا ترجيح می 

 .کرونا محافظت کنند تا جان مردم 
يافته    اگر مرگ و مير روزانه در کشورھای توسعه 

توان انتظار داشت    داری، چنين باXست، می   سرمايه 
يافته، که    تر توسعه   که در کشورھای فقيرتر و کم 

ھا طبل    پيش از اين ھم سيستم بھداشت عمومی  آن 
توخالی بوده است، انتشار ويروس به قربانيان  

قتل عامی که در ايران در حال  .  زيادی بيانجامد 
 .وقوع است 

کشوری که سردمداران آن نه تنھا راه شيوع اين  
ھا آن را انکار    بيماری را باز گذاشتند، بلکه تا مدت 

ھای مختلف آن را    پس از آن نيز در مناسبت .  کردند 
دشمن  "و  "  بيوتروريسم "و  "  جن و انس "به  

ھيچ اقدامی در جھت  .  نسبت دادند "  خارجی 
محدودسازی شيوع ويروس انجام نداند تا آن که  
ميزان ابت3 و مرگ و مير چنان افزايش يافت که  

گاه شروع کردند به   ارائه آمار،    آن .  قابل انکار نبود 
آن ھم آمارھای غير واقعی و ساختگی حتا به گفته  

شرمانه،    پس از آن نيز بی .  برخی از سران رژيم 
شرايط  "و  "  پيک بحران "مرتب  وعده عبور از  

وضعيت ما  "را دادند و مدعی شدند که  "  عادی 
و  "  نسبت به کشورھای غربی بسيار بھتر است 

" نيازی به واردات تجھيزات مقابله با کرونا نداريم "
 ھزار  ١٠٠ ھای ايرانی ظرفيت ساخت    شرکت "و  

 ". کيت در ھفته را دارند 
ست که امکانات بھداشتی و    اين ادعاھا در حالی 

باری    پزشکی ايران پيش از اين نيز در وضع اسف 
ھا گنجايش پذيرش بيماران    بيمارستان .  قرار داشت 

،  ٩٨ در دی  .  کرد   را نداشتند و کمبود دارو بيداد می 
ھای ويژه گفته بود در حال     رئيس انجمن مراقبت 

 تخت آی سی يو وجود دارد که با  ٧٢٠٠ حاضر  
 ھزار  ٢٠  ھزار تخت بيمارستانی به  ٢٠٠ توجه به  

بنا به ھمين آمار، طبق  .  تخت ديگر نياز داريم 
 نفر بايد  ٢٠٠ المللی به ازای ھر    استانداردھای بين 

يک تخت وجود داشته باشد، در حالی که در  ايران  
يعنی  .   نفر يک تخت وجود دارد ١٢۵٠ به ازای ھر  

ايران حتا از نظر تعداد تخت بيمارستانی برای  
برد، چه رسد به    شرايط عادی در مضيقه به سر می 
اين در  .  ھای مجھز   شيوع يک اپيدمی و نياز به تخت 

 / ۵ حاليست که در ايتاليا با اين تعداد باXی قربانی،  
 تخت آی سی يو برای ھر صد ھزار نفر داشت  ١٢ 

کمبود کادر  .  ولی باز ھم با کمبود تخت روبرو شد 
کمبود تجھيزات  .  درمانی خود حکايت ديگريست 

ايمنی و پزشکی حتا برای کادر درمانی، بر ھمگان  
 .آشکار است 

در حالی که در ايران امکانات مداوا و درمان و  
مراقبت وجود ندارد، سران رژيم نه تنھا به اقدامات  
برخی کشورھای ديگر از جمله تست فراگير دست  

ای از سودجويی    اند، بلکه حاضر نيستند، ذره   نزده 
داران بکاھند و مؤسسات    خود و سرمايه 

غيرضروری را تعطيل اع3م کنند و کارگران را  
ھا سازند يا حداقل امکانات محافظتی در    روانه خانه 

برابر اين بيماری در اختيار کارگران و  
ھستند بسيار کارگران  .  شان قرار دھند   ھای   خانواده 

کاسبان، فروشندگان    ساختمانی و فصلی، خرده 
بران، کودکان کار که يا    گرد، کولبران، سوخت   دوره 

بايد مرگ بر اثر گرسنگی را انتخاب کنند يا ابت3 به  
بيماری و با توجه به امکانات درمانی ايران، مرگ  

بر اين مجموعه بايد انبوه معتادان،  .  بسيار محتمل را 
نشينان و    ھا، زاغه   خواب   ھا و کارتن   خانمان   بی 

نشينان در مح3ت پرازدحام و عاری از    حاشيه 
خدمات شھری فاقد امکانات بھداشتی، و نيز  

گر    اين رژيم سرکوب .  روستاييان محروم را افزود 
. ھا را خالی کند   ھا  و زندان   حتا حاضر نيست پادگان 

چه برای اين رژيم غارتگر فاسد اھميت ندارد    آن 
از ھمين  .  ھا کارگر و زحمتکش است   جان ميليون 

پذيرد، به جای    روست که پزشکان بدون مرز را نمی 
المللی،    تقاضا و پذيرش ھر ميزان دارو و کمک بين 

ھا به عنوان مقصر، به جای حفاظت    با معرفی تحريم 
ھاست که    از جان مردم، درت3ش برای رفع تحريم 

اين رژيم حتا حاضر نيست  .  نيافتنی است   فع3ً دست 
ھای کنونی کشور برای حفظ س3مت    از اندوخته 

ھای حمايتی به اقشار    مردم بھره گيرد و با ارائه بسته 
درآمد و بيکار ياری رساند تا اين موج    ضعيف و کم 

 . را از سر بگذرانند 
اپيدمی کنونی نقطه عطفی در تاريخ جھان خواھد  

اما با فروکش آن، از يک سو، مانند دوران پس  .  بود 
، زمان بازپرداخت صورت حساب  ٢٠٠٧ از بحران  

ھای حمايتی و مالی ارائه شده از سوی    بسته 
ھای کشورھای گوناگون، که بخش عظيمی از    دولت 

داران خواھد شد، از جيب    آن باز نصيب سرمايه 
از ھم  .  کارگران و زحمتکشان فرا خواھد رسيد 

اکنون صحبت افزايش دستمزد کنار گذاشته شده  
ھای    به احتمال زياد با از سرگيری فعاليت .  است 

توليدی، چه بسا کارگران واداشته شوند برای جبران  
داران ساعات بيشتری    ی سرمايه   سود به تأخير افتاده 
ھا    تری کار کنند؛ چه بسا ماليات   و با شدت بيش 

تر و    گيرانه   افزايش يابند؛ چه بسا قوانين سخت 
ھا قرار گيرد؛ چه    تری در دستور کار دولت   رياضتی 

بسا دستاوردھای طبقه کارگر مورد حم3ت  
 .تر و شديدتری قرار گيرند   سيستماتيک 

اين احتمال نيز وجود  .  اما اين يک سوی ماجراست 
دارد که با عيان شدن تمام تناقضات و گنديدگی نظام  

داری، با ت3ش برای انداختن بار ھزينه اين    سرمايه 
بحران بر دوش کارگران و زحمتکشان، آنان به  

به لزوم  .  لزوم دگرگونی نظم موجود پی ببرند 
جايگزينی اين نظام با يک نظام سوسياليستی و  
رھايی از تمامی فجايع و ب3يايی که با ادامه شرايط  

 .شوند   تر می   کنونی، مھلک 
 :زيرنويس 

تر در اين باره به مقاله بحرانی    برای مطالعه بيش *  
مندرج در نشريه کار  "  ٢٠٠٧ تر از بحران    بزرگ 
 . مراجعه کنيد ٨۶٣ شماره  
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حدوحصر و آزاد از ھرقيد و بند،  بی
ھا درصدد انجماد  داران و دولت آن سرمايه

ھای  "مکانيزم"منظور بحث  بدين.  دستمزد برآمدند
ت3ش شد .  جديد تعيين مزد به ميان کشيده شد

تعيين دستمزد به کارفرمايان و کارگران و 
بحث مزد بر .  خودشان واگذار شود"  توافق"

مزد "،"  مزد تلفيقی"، "شرايط سنی"اساس 
ھای ديگری که  مطرح شد و مکانيسم"  ای  منطقه

درواقع ھمه، تعرض به حقوق کارگران و شانه 
خالی کردن کارفرمايان و دولت از زير بار تعيين 
. و افزايش ھرساله حداقل دستمزد بود

صراحت  ھا به داران و دولت حامی آن سرمايه
. گفتند از حداقل دستمزد سخن می"  عبور"از

در )  ٩٢سال(شخص علی ربيعی که آن زمان
گزاری  رأس وزارت کار قرار داشت در خدمت

. دار سنگ تمام گذاشت به طبقه سرمايه
ھا سعی کردند کارگران  داران و دولت آن سرمايه

گاه قانونی که ھر کارگری مستقل  را از يک تکيه
کند، با  که در کدام شغل و مکانی کار می از اين

تواند خواھان افزايش حداقل مزد  توسل به آن می
که ھرکارگرمشمول قانون کار در  شود و از اين

ھر رشته و شغلی که مشغول کار باشد حق دارد 
و بايد از اين حداقل دستمزد برخوردار باشد، 

ھا سعی کردند اين حربه  آن.  محروم سازند
مبارزاتی برای افزايش دستمزد را از کارگران 

اما اين .  بگيرند و طبقه کارگر را خلع س3ح کنند
ھا و ترفندھا براثر ھوشياری و مخالفت  ت3ش

بحران .  شديد و گسترده کارگران ھمگی خنثی شد
دار و دولت اين طبقه  کرونا اما طبقه سرمايه

تر ساخت تا با توجيه و بھانه بيماری  راجری
کرونا، تعرض آشکار به مزد کارگران را 

دھد و نخستين گام برای انجماد دستمزد  سازمان
 .را بردارد

اصط3ح کارگری شورای عالی کار  نمايندگان به 
که درواقع مزدور حکومت و کارگزار 

اند، با طرح اين موضوع که حداقل  سرمايه
دستمزد در ھفته اول فروردين تعيين خواھد شد، 

اند به سرگردانی و انتظار  مذبوحانه ت3ش کرده
اين مرتجعين .  زنند در ميان کارگران دامن

سازند که اوXً ھيچ  حال طوری وانمود می درعين
بحثی از فريز مزدی در ميان نيست و ثانياً خود، 

که محمد  اما وقتی.  اند با اين تصميم مخالف بوده
پس از حدود سه "  شريعتمداری وزير کار گفت

جلسه رسمی شورای عالی کار که نظرات و 
ھای نمايندگان محترم کارفرمايی و  ديدگاه

توافق کارگران کارگری را به ھم نزديک کرد، با 
گيری درباره حداقل مزد به   تصميمو کارفرمايان

مشت اين ناشيان ."   موکول شد٩٩ماه  فروردين
گوی  کار بازتر شد و اين رسوايان دروغ فريب
 .خوار حکومتی را رسواتر ساخت جيره

بر ھيچ کارگر آگاھی پوشيده نيست که 
داران از بحران کرونا که گريبان جامعه  سرمايه

را گرفته و روزانه صدھا نفر را به کام خود 
برداری  اند به سود خود بھره کشد، سعی کرده می
دار و رژيم سياسی پاسدار  طبقه سرمايه.  کنند

که نسبت به حفظ جان  منافع اين طبقه در عين آن
شدت  توجه و به و س3مت کارگران بی

کارند، اما در ھمه حال در فکر کسب سود  اھمال
ھای افزايش سودند و ھيچ فرصتی را برای  و راه

تعرض به حقوق و سطح معيشت کارگر از دست 
دار عليه  تعرض جديد طبقه سرمايه.  دھند نمی

ای که کرونا برای اين طبقه  طبقه کارگر بر زمينه
فراھم کرده است فقط در اخراج و بيکارسازی 

ای   ھزاران کارگری که از ھرگونه حمايت  بيمه
اند  و حمايت مالی دولتی و غيردولتی محروم

دستبرد به مزد کارگران ھنوز .  شود خ3صه نمی
شاغل و انجماد آن نيز بخش ديگری از ھمين 

 .تعرض است
البته قرار نبوده و نيست که شورای عالی کار 
معجزه کند يا تصميمی بر وفق نظرات و 

اگر بھانه .  ھای کارگران اتخاذ نمايد خواست
بود و شورای عالی کار به روال  کرونا ھم نمی

کرد، درنھايت درصد  ھای گذشته عمل می سال
کرد و  ھا اضافه می ناچيزی به حداقل دستمزد

که ادعا نموده است  سقف آن را با تمام مزايا چنان
 ھزار تومان که ٨٠٠ ميليون و ٢رساند به  می
. ھا نداشت گونه خوانايی و يا تناسبی با ھزينه ھيچ

پيش از ظھور امداد غيبی کرونا و حضور 
پررنگ آن در جلسات شورای عالی کار، بر 
طبق اظھارنظر برخی مقامات دولتی و بودجه 

شده، قرار بود حداقل دستمزد، در حدود  بينی پيش
 ٢٠ تا ١۵افزايش حقوق کارمندان رقمی بين 

که با افزايش مزايا،  نحوی به.  درصد اضافه شود
مبلغ مندرج در حکم کارگزينی يا کف دريافتی 

 ھزار تومان برسد ٨٠٠ ميليون و ٢کارگران به 
که کارفرمايان حتی با افزايش اين رقم ناچيز نيز 

اين در حالی است که نرخ تورم در . مخالف بودند
 درصد رسيد ۵٠ به باXی ٩٨ھای پايانی سال  ماه

 درصد آن را ۴٠ھای حکومتی تا  و رسانه
قيمت کاXھا و خدمات .  پذيرفتند و اع3م کردند

ويژه   به٩٨موردنياز کارگران در تمام طول سال 
پس از سه برابر شدن قيمت بنزين، پيوسته 
افزايش يافت و اين روند در سال جاری نيز ادامه 

ھای  بر پايه محاسبات برخی تشکل.  يافته است
 ۴ تا ٣(کارگری، يک خانوار متوسط کارگری

ھای ماھانه خود  برای پوشاندن ھزينه)  نفر
 ميليون تومان دريافتی داشته باشد ٩کم بايد  دست

که بتواند ھزينه خوراک، پوشاک، مسکن، 
ونقل ، تحصيل و امثال آن را تأمين  درمان، حمل

 .کند
ھای تورم  تعيين حداقل دستمزد بر پايه نرخ

تر از نرخ تورم واقعی در  ادعائی بسيار کم
ھای گذشته، فاصله دستمزدھای کارگری و  سال

تر  ھای زندگی را پيوسته بيشتر و عميق ھزينه
اتفاق کارگران و  به قريب اکثريت.  ساخته است

ھای کارگری که بيش از نيمی از جمعيت  خانواده
دھند به زيرخط فقر  کشور را تشکيل می

بار اما طبقه حاکم تعيين حداقل  اين.  اند شده رانده
کلی منتفی اع3م  دستمزد و افزايش ناچيز آن را به

تر  کرد تا اين فاصله را بازھم بيشتر و عميق
کابينه روحانی و سخنگوی دولت البته .  سازد

ھای حمايتی به  تبليغات زيادی را حول ارائه بسته
اند تا اصل ماجرای تعيين و افزايش  راه انداخته

. الشعاع آن قرار دھند حداقل دستمزد را تحت
ھای حمايتی که به پرداخت سه نوبت ھر بار  بسته

بسته به (   ھزار تومان۶٠٠ تا ٢٠٠مبلغی بين 
شود، در بھترين  خ3صه می)  تعداد افراد خانوار

بيکاران، کارگران "   ميليون نفر از٣حالت 

فصلی، روزمزد و شاغ3ن در مشاغل 
نظر از  صرف.  گيرد را در برمی"  غيررسمی

که اين مبلغ در شرايطی که قيمت يک کيلو  اين
 ھزار تومان نيز تجاوز کرده ١٠٠گوشت از 

تواند گرھی از مشک3ت  است، تا چه ميزانی می
 ميليون نفر فرضی را حل کند، اما در حال ٣آن 

 ميليون نفر بيکار ھستند که ١٠حاضر بيش از 
ھا ميليون تن  ده.  گونه ممر درآمدی ندارند ھيچ

ھا و  کنند و اين برنامه زيرخط فقر زندگی می
ھا به مشک3ت اين توده انبوه  بخشی ھا و حاتم بسته

تر اينکه شامل  کند و مھم حتی توجھی نمی
کارگران شاغل که تعيين حداقل دستمزدشان و 

 .شود افزايش آن به حال تعليق درآمده نمی
ھا برای امتناع از  داران و دولت آن سرمايه

افزايش حداقل دستمزد، کرونا و بحران ناشی از 
ترديدی در اين مسئله نيست .  اند آن را بھانه کرده
گيری بوده و  آويز اين تصميم که کرونا دست

برداری ويژه  امکان بھانه يک سوءاستفاده و بھره
داران فراھم ساخته  و دولت نيز  را برای سرمايه

اگر کرونا بھانه .  ھا بوده است دست آن حامی و ھم
اين تعرض جديد است، پس روشن است که 
ماجرای ب3تکليفی و فريز مزدی، به ھفته اول و 

صحبت از .  نيمه اول فروردين ختم نخواھد شد
اين ھست که اين وضعيت تا دو سه ماه ادامه 

رسد در شورای عالی  داشته باشد و به نظر می
ھمه  بااين.  کار روی اين موضوع توافق شده است

ھا  اين احتمال نيز  وجود دارد که انجماد دستمزد
فراتر از اين باشد و تا بحران کرونا ھست، 
احتمال ادامه اين وضعيت و تصميم به ادامه  

 .فريز مزدی تا آن تاريخ نيز وجود دارد
دھنده آن است که  تمام شواھد موجود نشان

وضعيت معيشتی کارگران در سال جاری بسيار 
تمام کاXھا و خدمات .  تر خواھد شد وخيم

شود و روند  تر می موردنياز کارگران گران
. ھا ادامه خواھد يافت پرشتاب افزايش قيمت

که کرونا تا کی و چه زمانی  نظر از اين صرف
ادامه داشته باشد، کمبود کاXھای ضروری و 
گرانی آن، وضعيت اقتصادی و معيشتی 
. وحشتناکی را بر کارگران تحميل خواھد کرد

ی بعد از  فشارھای اقتصادی و معيشتی در دوره
تر است و فاجعه بزرگی بر  کرونا نيز وحشتناک

 .کارگران تحميل خواھد شد
در برابر فاجعه بزرگی که طبقه حاکم و دولت 

زنند به ھر  اين طبقه برای طبقه کارگر رقم می
کم برای افزايش  شکل ممکن بايد ايستاد و دست

. ای به ميدان آمد دستمزد، در ابعاد گسترده
پرسند چگونه است که باوجود  کارگران می

کرونا، قيمت ساير کاXھا ھمچنان در حال 
شود؟ چگونه  افزايش است و کسی مانع آن نمی

است که بھای خوراک، پوشاک، مسکن، سوخت 
و ساير کاXھا مجاز است اما فقط بھای نيروی 
کار بايد ثابت بماند؟ روشن است که کارگران 

توانند و نبايد در برابر اين تعرض شديد و  نمی
کارگران پيشرو .  آشکار طبقه حاکم ساکت بمانند

ھای مستقل کارگری وظيفه مھمی درراه  و تشکل
دھی جنبشی برای افزايش  اندازی و سازمان

فوری حداقل دستمزد و خنثی کردن ت3ش رژيم 
برای ايستادن در .  برای انجماد دستمزدھا دارند

برابر اين تعرض، جز اتحاد و مبارزه متشکل 
تا ما را به فقر و ف3کتی .  راه ديگری وجود ندارد

اند بايد در  تر سوق نداده تر و قھقرائی ھولناک سياه
 .ايستيم برابر اين تعرض به

 
 
 

 معلق ماندن حداقل دستمزد تا کی؟



 ٨۶۴ شماره  ٩٩  فروردين ١٨    ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسKمی 

٩درصفحه   

 ٢٨، ٢۶ھای  جلسات شورای عالی کار در روز
 برای تعيين حداقل دستمزد سال ٩٨ اسفند ٢٩، و 
افزايش حداقل مزد، . بدون نتيجه پايان يافت٩٩

گروه کارفرمائی در .  پادرھوا و معلق ماند
شورای عالی کار، با دستاويز قرار دادن بحران 
کرونا، باھدف فريز مزدی به اين جلسات رفته 
بود و خروجی اين جلسات نيز چيز ديگری جز 
انجماد مزد ظاھراً برای دو سه ماه نبوده است به 

 ھمان ٩٩اين معنا که در دو سه ماه اول سال
 به کارگران پرداخت شود و ٩٨دستمزدھای سال 

بعدازآن، مذاکرات مربوط به تعيين حداقل مزد 
اصط3ح  نمايندگان به.  دردستورکارقرار بگيرد

کارانه اطمينان  کارگری شورای عالی کار، فريب
دادند که بحث از فريز مزدھا نيست و تأکيد  می
 ٩٩کردند در ھفته اول فروردين حداقل مزد  می

فقط ھفته اول بلکه  که نه اکنون.  روشن خواھد شد
شده، اين مزدوران  ھفته دوم فروردين ھم سپری

را جايگزين ھفته اول "  تا آخر فروردين"
 .اند فروردين کرده

١٠ 
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در طی چندين سال گذشته، ميزان حداقل دستمزد، 
عموماٌ در آخرين روزھای اسفند توسط شورای 
عالی کار تعيين و درصد ناچيزی به آن افزوده 

شد و ب3فاصله اب3غيه رسمی اجرا و جزئيات  می
بار است که  اين نخستين.  يافت آن نيز انتشار می

شورای عالی کار از تعيين حداقل دستمزد و 
زند، آن را به بعد موکول  افزايش آن سرباز می

کند و درواقع انجماد مزد را بر کارگر تحميل  می
 .کند می

ھای گوناگونی از  ھای گذشته نيز ت3ش در سال
ھا به عمل  داران و دولت حامی آن سوی سرمايه

آمد که موضوع تعيين و افزايش ھرساله حداقل 
طبقه .  دستمزد را بری ھميشه منتفی اع3م کنند

ھای قانونی و  خواست معيار دار حاکم نمی سرمايه
ای را بپذيرد که سرمايه را  شده به رسميت شناخته

ھای ولو سر  ھا و چارچوب سازد حداقل ملزم می
 را درزمينٔه پذيرش  وپاشکسته بريده و دست و دم

منظور استثمار  به.  حقوق کار رعايت کند

 معلق ماندن حداقل دستمزد تا کی؟

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپوXريزاسيون 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  دوشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه سه
   شب ١١ تا ٩از ساعت : چھارشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  جمعه
  شب١٠ تا ٩از ساعت  : شنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت  -بامداد ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه

 
  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 
: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 
com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 

  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


